
 





 مقدمة الطبعة الثانية :

 بسم هللا الّرحمن الّرحيم

الحمد هلل المنعوت بجميل الصفات ، وصلّى هللا على سيدنا محمد أشرف 

الكائنات ، المبعوو  بالدودو ون ول الحوظ لي دور  علوى الود ل ولّو  ، وعلوى  لو  

 وصحب  الذ ل نصبوا أنفسدم للدفاع عل بيضة الد ل حتى رفع هللا بدم منار  ،
 وأعلى ولمت  ، وجعل  ن ن  المرضّى ، وطر ق  المستقيم.

وبعد ، فقد وان مما جرو ب  القضاء أنى وتبت منوذ أربوع سونيل يعليقوات 

الذو صنّف  إمام النحاة ، أبو عبد هللا جمال الد ل  (األلفية)على وتاب الخالصة 
نمشوظ محمد ابل مالك المولون بجيان سنة ستمائة مل الدجورة ، والمتووفى فوى 

سنة اثنتيل وسبعيل وستمائة ، وعلى شورح  الوذو صونّف  ىاضوى القضواة بدواء 

الد ل عبد هللا بل عقيل ، المصرو ، الداشمى ، المولون فى سنة ثمان ويسوعيل 
وسووتمائة ، والمتوووفى فووى سوونة يسووع وسووتيل وسووبعمائة موول الدجوورة ، ولووم  كوول 

ل الناس ورضاهم ، وأندوا أن يعليقايى هذ  ستحوز ىبوـ  علم هللاـ   دور بخلدو

إنوو  أثوور »سووتحّل موول أنفسوودم المحووّل الووذو حلّتوو  ، بوول ونووت أىووول فووى نفسووى   
 ذورنى ب  اإلخوان واألبناء ، ولعل   جلب لى نعوة رجل صوال  فوووون بوذلك 

 .«مل الفائز ل

ثم جرت األ ام بغير ما ونت أريقوب   فوا ا الكتواب  وروّ ىوّراء  ، و نوال 
إلعجاب ، وإ ا هم  طلبون إلى فى إلحاح أن أعيود طبعو  ، مندم اإلعجاب وّل ا

ولم  كل ىد مضى على ظدور  سنتان ، ولم أشو أن أجيب هوذ  الرببوة إب بعود 

أن أعيد الن ر في  ، فوصل  ما عسى أن  كون ىد فرط منّى ، أو أيمم بحثا ، أو 
ولمووة أبوودل عبووارة بعبووارة أسوودل مندووا وأننووى إلووى القصوود ، أو أضووب  مثوواب أو 

 بفلت عل
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ضووبطدا ، أو مووا أشووب   لووك موول وجووو  التحسوويل التووى أسووتطيع أن أوووافىء بدووا 

هؤبء الذ ل رأوا فى عملى هذا ما  ستحظ التشجيع والتنو   ب  واإلشانة بذور  
، ومووا زالووت العوائووظ يوودفعنى عوول القيووام بدووذ  األمنيّووة الشوور فة ويوودوننى عوول 

، فسونحت لوى الفرصوة ، فلوم أيووخر عول  العمل لتحقيقدوا ، حتوى أ ن هللا يعوالى

اهتبالدوا ، وعموودت إلووى الكتواب ، فوعملووت فووى يعليقوايى  وود اإلصووالح والز ووانة 
والتدذ ب ، وما أعملت فى أصل   د التصحي  والّضب  والتحر ر ، وسيجد ول 

 ىاروء أثر  لك واضحا ، إن شاء هللا.

اي  ، وأن  جعول المسووول أن  ووفقنى إلوى مرضو! ـ سبحان  ويعالىـ  وهللا
 عملى خالصا لوجد  ، وأن  كتبنى و كتب  عند  مل المقبوليل ،  ميل.

 وتب  المعتز باهلل يعالى 

 محّمد محيى الد ل عبد الحميد



 مقدمة الطبعة األولى

 بسم هللا الّرحمن الّرحيم

الحمد هللا على نعمائ  ، وصالي  وسوالم  علوى خوايم أنبيائو  ، وعلوى  لو  

اللدم إنى أحمدك أرضوى الحمود لوك ، وأحوّب الحمود إليوك ،  يائ وأصحاب  وأول
 وأفضل الحمد عندك ، حمدا ب  نقطع عدن  ، وب  فنى مدن .

وأسولك المز د مل صلوايك وسالمك على مصودر الفضوائل ، الوذو ظوّل 
ماضيا على نفا  أمرك ، حتى أضاء الطر ظ للخاب  ، وهودو هللا بو  القلووب ، 

ألعووالم   سووويدنا محموود بوول عبووود هللا أفضوول خلوووظ هللا ، وأىووام بوو  موضوووحات ا

وأورمدم علي  ، وأعالهم منزلة عند  ، صلّى هللا علي  وعلى صحابت  األخيار 
 ، و ل  األبرار.

ىد نوال ـ  ممل صنفوا فى ىواعد العربيةـ  ثم أما بعد ، فلعلك ب يجد مؤلّفا

، وإىوراء ، وشورحا ،  مل الح وة عند الناس ، واإلىبال على يصوانيف    ىوراءة
ويعليقا ، مثل أبى عبود هللا محمود جموال الود ل بول عبود هللا بول مالوك ، صواحب 

التآليف المفيدة ، والتصنيفات الممتعة ، وأفضل مل وتب فى علوم العربية مول 

أهل طبقت  علما ، وأوسعدم اطالعوا ، وأىودرهم علوى ابستشودان لموا  ورو مول 
 ن ، وعفة ، ون ل ، وومال خلظ.اآلراء بكالم العرب ، مع يصوّ 

فالبل مالك مؤلفات فى العربية وثيرة متعدنة المشارب ، مختلفة المناحى 

، وىّل أن يجد مل بيندا وتابا لم  تناول  العلماء منذ زمن  إلى اليووم   بوالقراءة ، 
 والبحث ، وبيان معاني    بوضع الشروح الوافية والتعليقات علي .

الووذو اشووتدر بوويل النوواس باسووم  «الخالصووة»ابوو  وموول هووذ  المؤلفووات وت

 (1) «األلفية»
__________________ 

 موخو ة مل ىول  فى أولدا   «األلفية»( يسمية 1)

 أسووووووووووووووووووووتعيل هللا فووووووووووووووووووووى ألفيوووووووووووووووووووو  و

 مقاصووووووووووووود النحوووووووووووووو بدوووووووووووووا محو ووووووووووووو     

  
 موخو ة مل ىول  فى  خرها   «الخالصة»ويسمية 

 حوووووووووووووو موووووووووووول الكافيووووووووووووة الخالصوووووووووووو  

 ال خصاصووووووو  وموووووووا اىتضوووووووى رضوووووووا بووووووو   
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والذو جمع في  خالصة علمى النحو والتصور ف ، فوى أرجووزة ظر فوة ، موع 

 اإلشارة إلى مذاهب العلماء ، وبيان ما  ختار  مل اآلراء ، أحيانا.
وىد وثر إىبال العلماء على هذا الكتاب مل بيل وتب  بنووع خوا، ، حتوى 

ء بعود  بوون  حواوو  أو طو ت مصنّفات أئمة النحو مل ىبل  ، ولم  نتفوع مول جوا

 دّعوا أندم  ز دون عليو  و نتصوفون منو  ، ولوو لوم  شور فوى خطبتو  إلوى ألفيوة 
اإلمام العالمة  حيى ز ل الود ل بول عبود النوور الوّزواوو الجزائورو ، المتووفى 

والمعوروف بوابل  .ه 627بمصر فى  وم ابثنيل  خر شدر  و القعدة مل سنة 

 رفو .لما  ور  الناس ، وب عـ  مع 
* * * 

وشروح هذا الكتواب أوثور مول أن يتّسوع هوذ  الكلموة المووجزة لتعودانها ، 

وبيان مزا اها ، وما انفرن ب  ول شرح ، وأوثرها ألووابر العلمواء ومبوّرز دم   
واإلمام أبى محمد عبد هللا جمال الد ل بل  وسف بل أحمد بل عبد هللا بل هشام 

ليلووة الجمعووة ، الخووامه موول شوودر  و  األنصووارو الشووافعى الحنبلووى ، المتوووفى

مازلنوووا ونحووول »، والوووذو  قوووول عنووو  ابووول خلووودون    ه 761القعووودة مووول سووونة 
أنحوى مول ـ   قال ل  ابول هشوامـ  بالمغرب نسمع أن  ظدر بمصر عالم بالعربية

 ا . «سيبو  

أوضوو  »وىوود شوورح ابوول هشووام الخالصووة موورييل   إحووداهما فووى وتابوو  
نفع الخصاصة ، »، والثانية فى وتاب سما   «(1)مالك المسالك ، إلى ألفية ابل 

و قوال   إنو  أربوع مجلودات ، و قوول السويوطى بعود  وور  «عل ىّراء الخالصوة

 ا . «ول  عدة حواش على األلفية والتسديل»هذ ل الكتابيل 
وممل شرح الخالصة العالمة محمد بدر الد ل بل محمد بول عبود هللا بول 

 ه 686 وم األحد ، الثامل مل شدر المحرم ، سونة مالك ، المتوفى بدمشظ فى 

 ، وهو ابل الناظم.
__________________ 

( ىد أخرجنا هذا الكتاب إخراجا جيدا ، وشرحنا  ثالثة شروح أخرجنوا مندوا الووجيز والوسوي  1)

  .، ونسول هللا أن  وفظ إلخراج البسي    فقد أونعنا  ماب  حتاج طالب علم العربية إلى ما وراء
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ومندم العالمة الحسل بدر الد ل بل ىاسم بل عبد هللا بل عمر ، المورانو 

 .ه 849، المصرو المتوفى فى  وم عيد الفطر سنة 
ومووندم الشوويد عبوود الوورحمل ز وول الوود ل أبووو بكوور المعووروف بووابل العينووى 

   849الحنفى المتوفى سنة 

وفى بمد نوة ومندم الشيد عبد الرحمل بل على بل صال  المكوونّو ، المتو
   801فاس سنة 

ومووندم أبووو عبوود هللا محموود شوومه الوود ل بوول أحموود بوول علووى بوول جووابر ، 

 الدّوارو ، األندلسى ، المرسينى ، الضر ر.
ومووندم أبووو الحسوول علووى نووور الوود ل بوول محموود المصوورو ، األشوومونى ، 

 .(1) ه 900المتوفى فى حدون سنة 

ل أ وووب ، األبناسووّى ، ومووندم الشوويد إبووراهيم برهووان الوود ل بوول موسووى بوو
 .ه 802الشافعى ، المتوفى فى شدر المحرم مل سنة 

ومندم الحافظ عبد الرحمل جالل الد ل بل أبى بكر الّسويوطى ، المتووفى 

   911سنة 
 ومندم الشيد محمد بل ىاسم الغّزّو ، أحد علماء القرن التاسع الدجرو.

، المعووروف  ومووندم أبووو الخيوور محموود شوومه الوود ل بوول محموود ، الخطيووب

 .ه 833بابل الجزرو ، المتوفى فى سنة 
ومندم ىاضى القضاة عبد هللا بداء الد ل بل عبد هللا بل عبود الورحمل بول 

نسووبة إلووى عقيوول بوول أبووى ـ  عبوود هللا ابوول عقيوول ، القرشووى ، الداشوومى ، العقيلووى

الدمدانى األصل ، ثم البالسى ، المصرو ، المولون فوى  ووم الجمعوة ، ـ  طالب
، والمتووفى بالقواهرة فوى ليلو  األربعواء  698لتاسع مل شدر المحرم مل سونة ا

، وشوورح  هووو الووذو نعووانى  ه 769الثالووث والعشوور ل موول شوودر ربيووع األول 

 إخراج  للناس اليوم.
__________________ 

( ىوود أخرجنووا هووذا الكتوواب إخراجووا نىيقووا ، وشوورحنا  شوورحا شووامال جامعووا ألشووتات الفوول وأنلووة 1)

أربوع مجلوودات ضوخام ، وهللا المسوووول أن  وفوظ إلومووال ـ  منوذ عدوود بعيودـ  ئل  ، وظدوور منو مسوا

 إظدار  بمن  وفضل .



 شرح ابل عقيل   الجزء األول .........................................................................  8

الكثير مل العلمواء ، ولسوت يجود شورحا ـ  بير هؤبءـ  وىد شرح الكتاب

مل هذ  الشروح لم  تناول  العلماء   بالكتابة علي  ، وبيان ما في  مل إشارات ، 
 شتمل علي  مل نقص ، ووّل  لك ببرووة صواحب األصول وإومال ما عسى أن 

المشروح ، وبما  اع ل  بيل أساطيل العلم مل شودرة بالفقو  فوى العربيوة وسوعة 

 الباع.
* * * 

وهذ  الشروح مختلفة   ففيدا المختصر ، وفيدا المطوول ، فيدوا المتعقوب 

لووو  ، صوواحب  للنّووواظم  تحاموول عليووو  ، و وووتلمه لوو  المزالوووظ ، وفيدووا المتحيوووز 
والمصووح  لكوول مووا  جووىء بوو  ، وفيدووا الووذو ايخووذ صوواحب  طر قووا وسووطا بوويل 

 اإل جاز واإلطناب ، والتحامل والتحيز.

ومل هؤبء الذ ل سلكوا طر قا بيل الطر قيل بداء الد ل بل عقيول   فانو  
لم  عمد إلى اإل جاز حتى  ترك بعض القواعد الداّمة ، ولم  قصد إلى اإلطناب 

ا ومول هنوا ، و بويل جميوع موذاهب العلمواء ووجوو  اسوتدبلدم ،   فيجمع مل هن

بحظ ، وبغير حوظ ، وموا لوم  نحوز لو  بحيوث  تقبول  ولم  تعسف فى نقد الناظم  
 ول ما  جىء ب    وافظ الصواب ، أو لم  وافق .

مل الشدرة فى الفل والبراعة فيو  ، ومول البرووة ـ  ولصاحب هذا الشرح

لعربيوة إلوى ىوراءة وتابو  وابوتفواء بو  عول أوثور موا نفوع علمواء اـ  واإلخال،
 شروح الخالصة.

* * * 

ـ  وىد أرنت أن أىوم لدذا الكتاب بعمل أيقرب ب  إلى هللا يعوالى ، فرأ وت
أن أيّمووم مووا ىصوور فيوو  موول البحووث   فوووبيل اخووتالف النحووو يل ـ  فووى أول األموور

منو  ، وىود واستدببيدم ثم ن رت فا ا  لك  خرج بالكتاب عل أصول الغور  

 كون اإلطناب باعثا على ابزورار عن  ، ونحل فى زمل أىّل ما في  مل عاب 
أنووك ب يجوود راببووا فووى علوووم العوورب إب فووى القليوول النووانر   ألندووم ىوووم  هبووت 

 مدنيتدم ، ونالت نولتدم ، وأصبحت الغلبة لغيرهم.

شرحا  فاوتفيت بما ب بد من  ، مل إعراب أبيات األلفية ، وشرح الشواهد
وسووطا بوويل ابىتصووار واإلسووداب ، وبيووان بعووض المباحووث التووى أشووار إليدووا 

الشارح أو أبفلدا بتّة فى عبارة واضحة وفى إ جاز نىيظ ، والتوذ يل بخالصوة 

 مختصرة فى يصر ف األفعال   فان ابل
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بميووة »، ووضووع لوو  بميوة خاصووة ، سووماها  «ألفيتوو »مالوك ىوود أبفوول  لووك فوى 

 .«األفعال
* * * 

أر وود أن أنبدووك إلووى أننووى وفّقووت فووى يصووحي  هووذ  المطبوعووة يصووحيحا و

ـ  ربوم وثريدوا ، ويعودن طبعدواـ  نىيقا   فاّن نسد الكتاب التى فى أ ودو النواس
ليه فيدا نسخة بلغت مل اإليقان حدا  نفى عنك الر وب والتوىوف   فانوك لتجود 

ى التعبيور ، فى بعضدا ز انة ليست فوى بعضودما اآلخور ، ويجود بيندوا يفاويوا فو

وىود جمووع هللا يعووالى لووى بوويل اثنتووى عشوورة نسووخة مختلفووة ، فووى زمووان الطبووع ، 
معارضة بعضدا ببعض ، فاستخلصت لك مول ! ـ سبحان ـ  ومكان  ، و ّسر لى

فيموا ـ  بيندا أوملدا بيانا ، وأصّحدا يعبيرا ، وأنناها إلى ما أحوّب لوك ، فجواءت

 هذا الكتاب. خير ما أخرج للناس مل مطبوعاتـ  أعتقد
 .[]وىد وضعنا ز انات بعض النسد بيل عالمتيل هكذا 

المسوول أن  نفع بدذا العمل على ىودر العنواء فيو  ، وأن ! ـ سبحان ـ  وهللا

 ؟ جعل  فى سبيل اإلخال، في  لوجد    إن  الرب المعيل ، وعلي  التكالن
 محمد محيى الد ل عبد الحميد
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 د هووووووووو ابوووووووول مالووووووووك   ىووووووووال محّموووووووو

(1)أحموووووووود ربّووووووووى هللا خيوووووووور مالووووووووك    
 

  

 مصوووووووولّيا علووووووووى النّبووووووووى المصووووووووطفى 

(2) لووووووووووو  المسوووووووووووتكمليل الّشووووووووووورفا و   
 

  
__________________ 

 بسم هللا الرحمل الرحيم

 الحمد هلل وحد  ، وصالي  وسالم  على مل ب نبى بعد .

مضواف إليو  ، وووان  «مالوك»  خبور «ابول»مبتودأ  «هوو»فاعول  «محمد»فعل ما   «ىال»( 1)

أن  كون نعتا لمحمد ، ولكنو  ىطعو  عنو  ، وجعلو  خبورا لضومير  ، واألصول أن  لوك  «ابل»حظ 

إنما  جوز إ ا ووان المنعووت معلوموا بودون النعوت حقيقوة أو انعواء ، وموا أن األصول أنو  إ ا ىطوع 

 م وجوب حوذف العامول ، النعت عل إيباع  لمنعوي  فى إعراب   ن ور   فوان ووان النعوت لمودح أو 

ليسوت ـ  وهوى ىولو  هوو ابول مالوكـ  وإن وان لغير  لك جاز حذف العامول و وور  ، والجملوة هنوا

للمودح وب للوذم ، بول هوى للبيووان   فيجووز  وور العامول وهوو المبتوودأ ، وإ ا فوال ببوار علوى عبووارة 

ل لدووا موول اإلعووراب النوواظم حيووث  ووور العاموول وهووو المبتوودأ ، والجملووة موول المبتوودأ والخبوور ب محوو

فعل مضارع ، وفاعل  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوا  «أحمد»معترضة بيل القول ومقول  

رب منصوب على التع يم ، وعالمة نصب  فتحة مقدرة على ما ىبل  اء المتكلم منوع مول  «ربى»

بنووى ظدورهوا اشووتغال  خوور الكلموة بحروووة المناسووبة ، ورب مضواف و وواء المووتكلم مضواف إليوو  م

عطوف بيوان لورب ، أو بودل منو  ، منصووب بالفتحوة ال واهرة  «هللا»على السكون فوى محول جور 

و منصوب بعامول محوذوف وجوبوا يقود ر  أمودح ، وىيول   حوال بزموة ، وخيور مضواف  «خير»

مضاف إلي  ، والجملة مل أحمود وفاعلو  وموا يعلوظ بو  مول المعمووبت فوى محول نصوب  «مالك»

 دا   مقول القول.مفعول ب  لقال و قال ل

حال مقدرة ، ومعنى ووندا مقدرة أندا يحد  فيما بعد ، و لك ألن  ب  صولى علوى  «مصليا»( 2)

النبووى صوولوات هللا عليوو  فووى وىووت حموود  هلل ، وإنمووا يقووع منوو  الصووالة بعوود ابنتدوواء موول الحموود ، 

حوووال جوووار ومجوورور متعلوووظ بال «علوووى النبووى»وصوواحبدا الضووومير المسووتتر وجوبوووا فووى أحمووود 

نعووت للنبووى ، وهووو مجوورور بكسوورة مقوودرة علووى األلووف منووع موول ظدورهووا التعووذر  «المصووطفى»

 الواو عاطفة ،  ل   معطوف على النبى ، و ل مضاف. والداء مضاف «و ل »
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 أسووووووووووووووووتعيل هللا فووووووووووووووووى ألفيّوووووووووووووووو  و

(1)مقاصوووووووود النّحووووووووو بدووووووووا محو ّوووووووو     
 

  

 نقوووووووووّرب األىصوووووووووى بلفوووووووووظ مووووووووووجز

(2)يبسوووووووو  البووووووووذل بوعوووووووود منجووووووووز و   
 

  

 يقتضوووووووووى رضوووووووووا بغيووووووووور سوووووووووخ و

(3)فاثقوووووووووووة ألفيّوووووووووووة ابووووووووووول معووووووووووو     
 

  
__________________ 

نعت آلل ، مجرور بالياء المكسوور موا ىبلدوا  «المستكمليل»إلي  ، مبنى على الكسر فى محل جر 

بفوت  الشويل    «الشورفا»المفتوح ما بعدها   ألن  جمع مذور سالم ، وفي  ضمير مستتر هو فاعلو  

لمستكمليل ، منصوب بالفتحة ال اهرة ، واأللف لالطوالّ ، أو بضوم الشويل نعوت ثوان مفعول ب  ل

جموع  «الشرفاء»وأصل  ـ  لآلل ، مجرور بكسرة مقدرة على األلف   إ  هو مقصور مل الممدون

وعلوى هوذا الوجو   كوون مفعوول ـ  شر ف وكرماء وظرفاء وعلماء فى جمع ور م وظر ف وعليم

، ووون  ىد ىال   مصليا على الرسول المصوطفى وعلوى  لو  المسوتكمليل  ىول  المستكمليل محذوفا

 أنواع الفضائل الشرفاء.

الواو حرف عطف ، أستعيل   فعل مضارع ، وفاعل  ضمير مستتر فيو  وجوبوا  «وأستعيل»( 1)

منصوب على التع يم ، والجملة مل الفعل وفاعل  وموا يعلوظ بو  مول المعمووبت  «هللا»يقد ر  أنا 

جوار ومجورور  «فوى ألفيو »حل نصب معطوفة على الجملة السابقة الواىعة مفعووب بو  لقوال فى م

جوووار  «بدوووا»مضووواف إليووو   «النحوووو»و مبتووودأ ، ومقاصووود مضووواف  «مقاصووود»متعلوووظ بوسوووتعيل 

خبر المبتودأ ، وجملوة المبتودأ وخبور  فوى محول جور نعوت أول  «محو  »ومجرور متعلظ بمحو ة 

 أللفية.

رع ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  جوووازا يقوود ر  هووى  عووون إلووى ألفيووة فعوول مضووا «يقوورب»( 2)

نعووت للفووظ  «موووجز»جووار ومجوورور متعلووظ بتقوورب  «بلفووظ»مفعووول بوو  لتقوورب  «األىصووى»

الواو حرف عطف ، يبس    فعل مضارع ، وفاعل  ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر   «ويبس »

جووار ومجوورور متعلووظ بتبسوو   «دبوعوو»مفعووول بوو  لتبسوو   «البووذل»هووى  عووون إلووى ألفيووة أ ضووا 

موع فاعليدموا  «يبوذل»و  «يقورب»نعت لوعد ، وجملتا الفعليل المضوارعيل اللوذ ل هموا  «منجز»

الضمير ل المستتر ل وما  تعلظ بكل مندما فى محل جر عطف على الجملة الواىعة نعتوا أللفيوة ، 

 والجملتان نعتان ثان وثالث أللفية.

يقتضى   فعل مضارع ، وفاعل  ضمير مستتر في  جووازا  الواو حرف عطف ، «ويقتضى»( 3)

جوار ومجورور متعلوظ بمحوذوف  «بغيور»مفعول بو  لتقتضوى  «رضا»يقد ر  هى  عون إلى ألفية 

 «فائقة»مضاف إلي   «سخ »و نعت لرضا ، وبير مضاف 
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 هووووووووووو بسووووووووووبظ حووووووووووائز يفضوووووووووويالو

(1)مسوووووووووووتوجب ثنوووووووووووائى الجمووووووووووويال    
 

  

 هللا  قضوووووووووووووى بدبوووووووووووووات وافووووووووووووور  و

(2)ى ولوووووو  فووووووى نرجووووووات اآلخوووووور  لوووووو   
 

  
__________________ 

 «ألفيوة»حال مل الضمير المستتر فى يقتضى ، وفاعل فائقة ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هى 

مضواف  «معو »و مضاف إلي  ، وابل مضاف  «ابل»و مفعول ب  بسم الفاعل ، وألفية مضاف 

لمعموبت فى محول جور عطوف علوى الجملوة مع فاعل  وما يعلظ ب  مل ا «يقتضى»إلي  ، وجملة 

 الواىعة نعتا أللفية أ ضا.

جووار ومجوورور متعلووظ  «بسووبظ»الووواو لالسووتوناف ، وهووو   ضوومير منفصوول مبتوودأ  «وهووو»( 1)

مفعووول بوو  لحووائز ، وفاعلوو   «يفضوويال»خبوور المبتوودأ  «حووائز»بحووائز اآليووى بعوود ، والبوواء للسووببية 

ثنواء   مفعوول  «ثنوائى»، وفاعل  ضمير مسوتتر فيو  خبر ثان لدو  «مستوجب»ضمير مستتر في  

 نعت لثناء ، واأللف لالطالّ. «الجميال»ب  لمستوجب ، وثناء مضاف و اء المتكلم مضاف إلي  

فعل مضارع مرفووع بضومة مقودرة  « قضى»الواو لالستوناف ، ولفظ الجاللة مبتدأ  «وهللا»( 2)

 ر  هوو  عوون إلوى هللا ، والجملوة مول الفعول الوذو على الياء ، وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقود

 «وافور »جوار ومجورور متعلوظ بيقضوى  «بدبوات»هو  قضى والفاعل فى محل رفع خبر المبتدأ 

ول واحد مندل جوار ومجورور وولدول متعلقوات بيقضوى ،  «لى ، ول  ، فى نرجات»نعت لدبات 

ة ال وواهرة ، وسووكن  مضوواف إليوو  مجوورور وعالمووة جوور  الكسوور «ابخوور »و ونرجووات مضوواف 

 ألجل الوىف ، ووان مل حظ المسلميل علي  أن  عمدم بالدعاء   ليكون  لك أىرب إلى اإلجابة.

ينبي    ابل مع  هو الشيد ز ل الد ل ، أبو الحسيل ،  حيى بل عبد المعطى بل عبد النوور 

ال إفر قيووا نسووبة إلووى زواوة ، وهووى ىبيلووة وبيوورة وانووت يسووكل ب وواهر بجا ووة موول أعمووـ  الووزواوو

 الفقي  الحنفى.ـ  الشمالية
، وأىورأ العربيوة مودة بمصور ونمشوظ ، وروو عول القاسوم بول عسواور  564ولود فوى سونة 

وبير  ، وهو أجول يالموذة الجزولوى ، وووان مول المتفورن ل بعلوم العربيوة ، وهوو صواحب األلفيوة 

 لعلماء عليدا عدة شروح.المشدورة وبيرها مل الكتب الممتعة ، وىد طبعت ألفيت  فى أوربا ، ول
بمصر ، وىبور  ىر وب مول يربوة اإلموام الشوافعى  628ويوفى فى شدر  و القعدة مل سنة 

، وفووى بغيووة  129/  5ان وور يرجمتوو  فووى شووذرات الووذهب ببوول العمووان )رضووى هللا عووندم جميعووا 

 .278/  6، وان ر النجوم الزاهرة  416الوعاة للسيوطى ، 
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 (1)الكالم وما  تولّف من  

  والمنووووووووووا لفووووووووووظ مفيوووووووووود   واسووووووووووتقم
(2)اسوووم ، وفعووول ، ثوووّم ، حووورف الكلوووم و   

 

  
  واحووووووووود  ولموووووووووة ، والقوووووووووول عوووووووووّم ،

(3)ولمووووووووة بدووووووووا وووووووووالم ىوووووووود  ووووووووؤم و   
 

  

 
__________________ 

هوذا بواب شورح »خبور لمبتودأ محوذوف علوى يقود ر مضوافيل ، وأصول ن وم الكوالم  «الكوالم»( 1)

وهوو ـ  ثوم حوذف الخبورـ  وهوو اسوم اإلشوارةـ  فحذف المبتودأ «الكالم وشرح ما  تولف الكالم من 

مقامو .  «الكوالم»أ ضوا وأىويم  «شورح»مقامو  ، فواريفع اريفاعو . ثوم حوذف  «شرح»الباب. فوفيم 

اسم موصول معطوف على الكوالم بتقود ر  «ما»و الواو عاطفة  «وما»فاريفع وما وان الذو ىبل  

عل مضارع ، وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقود ر  ف « تولف»و  مضاف   أو شرح ما  تولف.

جار ومجرور متعلظ بيتولف ، والجملة مل الفعل الوذو هوو  توولف  «من »و هو  عون إلى الكالم ، 

 والفاعل ب محل لدا مل اإلعراب صلة الموصول.

والم   مبتدأ. وهوو مضواف ونوا مضواف إليو  ، مبنوى علوى السوكون فوى محول جور  «والمنا»( 2)

إن وووان مثوواب فدووو جووار  «واسووتقم»نعووت للفووظ ، ولوويه خبوورا ثانيووا  «مفيوود»خبوور المبتوودأ  «ظلفوو»

ومجوورور متعلووظ بمحووذوف خبوور لمبتوودأ محووذوف ، والتقوود ر   و لووك واسووتقم وإن وووان موول يمووام 

وفعول ، »خبور مقودم  «واسم»يعر ف الكالم فدو جار ومجرور أ ضا متعلظ بمحذوف نعت لمفيد 

مبتوودأ مووؤخر ، ووونوو  ىووال   وووالم  «الكلووم»  األول بووالواو والثووانى بووثم معطوفووان عليوو «ثووم حوورف

النحاة هوو اللفوظ الموصووف بوصوفيل أحودهما اإلفوانة والثوانى الترويوب المماثول لترويوب اسوتقم ، 

والكلوم ثالثووة أنوواع أحوودها ابسوم وثانيدووا الفعوول وثالثدوا الحوورف. وإنموا عطووف الفعول علووى ابسووم 

نو  حيوث  ودل وول مندموا علوى معنوى فوى نفسو  ، وعطوف الحورف بوثم لبعود بالواو لقرب منزلت  م

 ريبت .

مبتوودأ  «والقوول»مبتودأ وخبوور ، والجملوة مسوتونفة ب محول لدووا مول اإلعوراب  «واحود  ولموة»( 3)

 جوز أن  كون فعال ماضيا ، وعلى هذا  كون فاعل  ضميرا مستترا في  جوازا يقود ر  هوو  «عم»

 «عوم»  مل الفعل والفاعل فى محل رفع خبر المبتدأ ، و جوز أن  كوون  عون إلى القول ، والجمل

 حذفت همزي  وماـ  وأصل  أعمـ  اسم يفضيل
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اللفوظ المفيود فائودة  حسول »الكالم المصطل  علي  عند النحوا  عبوارة عول 

فوواللفظ   جوونه  شوومل الكووالم ، والكلمووة ، والكلووم ، و شوومل  «السووكوت عليدووا
فائودة »و ، ومفيد   أخرج المدمل ،  «عمرو»وـ  عملوالمست «ن ز»وـ  المدمل

وهو ما يروب مل ثال  ـ  أخرج الكلمة ، وبعض الكلم « حسل السكوت عليدا

 نحو   إن ىام ز د.ـ  ولمات فووثرو لم  حسل السكوت علي 
وـ  ، أو مل فعل واسم «ز د ىائم»وب  تروب الكالم إب مل اسميل ، نحو 

فانو  ووالم مرووب مول فعول أمور وفاعول  «اسوتقم»ووقول المصونف  «ىام ز د»

فائودة  حسول »مستتر ، والتقد ر   استقم أنوت   فاسوتغنى بالمثوال عول أن  قوول 
 .«الكالم هو اللفظ المفيد فائدة وفائدة استقم»فكون  ىال    «السكوت عليدا

لوويعلم أن التعر ووف إنمووا هووو للكووالم فووى  «والمنووا»وإنمووا ىووال المصوونف 

ل   ب فى اصطالح اللغو يل ، وهوو فوى اللغوة   اسوم لكول موا اصطالح النحو ي
  تكلّم ب  ، مفيدا وان أو بير مفيد.

__________________ 

حووذفت موول خيوور وشوور لكثوورة اسووتعمالدما وأصوولدما أخيوور وأشوور   بوودليل مجيودمووا علووى األصوول 

 أحيانا. وما فى ىول الراجز.

 بالل خير النّاس وابل األخير**

بفت  الشيل ويشد د الراء ، وعلى هوذا  كوون  (مون بدا مل الكذاب األشرسيعل)وىد ىروء 

جوار  «بدوا»مبتودأ أول  «وولموة»أعم وموا ىلنوا   وهوو علوى هوذا الوجو  خبور للمبتودأ  «عم»أصل 

فعوول مضوارع مبنووى  « وؤم»حورف يقليوول  «ىوود»مبتوودأ ثوان  «ووالم»ومجورور متعلووظ بيوؤم اآليووى 

ر فيو  جوووازا يقود ر  هوو  عوون علوى ووالم ، والجملوة موول للمجدوول ، ونائوب الفاعول ضومير مسوتت

الفعل ونائب الفاعل فى محل رفع خبر المبتدأ الثانى ، وجملة المبتدأ الثانى وخبر  فوى محول رفوع 

 قصد ، ويقد ر البيت   ولفظ ولمة معنوى الكوالم ىود  قصود بدوا  « ؤم»خبر المبتدأ األول ، ومعنى 

 فصد بدا المعنى الذو  دل علي  لفظ الكالم ، ومثال  لك موا  وور ،  عنى أن لفظ الكلم  ىد  طلظ و

 الشارح مل
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واحود  ولموة ، وهوى   إموا اسوم ، وإموا فعول ، وإموا  (1)والكلم   اسم جنه 

حرف   ألندا إن نلّت على معنى فى نفسودا بيور مقترنوة بزموان فدوى ابسوم ، 
بول فوى ـ  نفسوداوإن اىترنت بزموان فدوى الفعول ، وإن لوم يودل علوى معنوى فوى 

 فدى الحرف.ـ  بيرها

 والكلم   ما يروب مل ثال  ولمات فووثر ، وقولك   إن ىام ز د.
 «الموضوع لمعنوى»والكلمة   هى اللفظ الموضوع لمعنى مفرن   فقولنا 

أخرج الكالم   فان  موضوع لمعنى بير  «مفرن»أخرج المدمل ود ز ، وىولنا 

 مفرن.
__________________ 

 «ب إلوو  إب هللا»وأرانوا بووذ نك ىولنووا    «ولمووة التوحيوود»وىووالوا  «ولمووة اإلخووال،»وا أندووم ىووال

وهو بر د ىصيدة لبيود بول  «أفضل ولمة ىالدا شاعر ولمة لبيد»ووذلك ىال علي  الصالة والّسالم   

 ربيعة العامرو التى أولدا  

 أب ووووووووول شووووووووىء مووووووووا خووووووووال هللا باطوووووووول 

 ووووووووووووووّل نعووووووووووووويم ب محالوووووووووووووة زائووووووووووووول و   

  
( اسم الجنه علوى نووعيل   أحودهما  قوال لو  اسوم جونه جمعوى ، والثوانى  قوال لو  اسوم جونه 1)

ما  دل علوى أوثور مول اثنويل ، و فورّ بينو  وبويل واحود  »إفرانو   فوما اسم الجنه الجمعى فدو 

، والتوواء بالبوا يكووون فووى للفورن وبقوورة وبقوور وشوجرة وشووجر ، ومنوو  ولوم وولمووة ، وربمووا  «بالتواء

انة التواء فوى الودال علوى الجموع مثول وومء للواحود وومووة للكثيور ، وهوو نوانر. وىود  كوون وانت ز و

الفرّ بيل الواحد والكثير بالياء. وزنج وزنجى ، وروم ورومى ، فوما اسم الجونه اإلفورانو فدوو 

 وماء و هب وخل وز ت. «ما  صدّ على الكثير والقليل واللفظ واحد»

وع التكسوير  فورّ بيندوا وبويل مفرنهوا بالتواء وموا  فورّ فان ىلت   فانى أجد وثيرا مل جمو

بيل اسم الجنه الجمعى وواحد  ، نحو ىرو وواحدة ىر ة ، ومودو وواحودة مد وة ، فبموا  ا أفورّ 

 ؟.بيل اسم الجنه الجمعى وما وان على هذا الوج  مل الجموع
ول   أن الجموع فالجواب على  لك أن يعلم أن بيل النوعيل اختالفا مل وجدويل   الوجو  األ

ب بد أن  كون على زنة معينة مل زنات الجموع المحفوظة المعروفة ، فوما اسم الجونه الجمعوى 

والوجوو   !فووال يورو أن بقوورا وشوجرا وثموورا ب  وافوظ زنووة مول زنووات الجموعأفوال  لوزم فيوو   لوك ، 

ه الجمعوى الثانى   أن ابستعمال العربى جرو على أن الضمير وما أشبد   رجوع إلوى اسوم الجون

 إِلَْيهِ )وىول  جل شون     (إِنَّ اْلبَقََر تَشابَهَ َعلَْينا)مذورا وقول هللا يعالى   
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أن القول  عّم الجميع ، والمران أن  ! ـ رحم  هللا يعالىـ  ثم  ور المصنف

 قووع علووى الكووالم أنوو  ىووول ، و قووع أ ضووا علووى الكلووم والكلمووة أنوو  ىووول ، وزعووم 
   فى المفرن.بعضدم أن األصل استعمال

ب إلو  إّب »ثم  ور المصنف أن الكلمة ىد  قصد بدوا الكوالم ، وقوولدم فوى 

 .«ولمة اإلخال،»   «هللا
 وىد  جتمع الكالم والكلم فى الّصدّ ، وىد  نفرن أحدهما.

فان  والم   إلفاني  معنى  حسل السوكوت  «ىد ىام ز د»فمثال اجتماعدما 

 ولمات. علي  ، وولم   ألن  مروب مل ثال 
 .(1) «إن ىام ز د»ومثال انفران الكلم 

 .(2) «ز د ىائم»ومثال انفران الكالم 

* * * 
 بوووووووووووالجّر والتّنوووووووووووو ل والنّووووووووووودا ، وأل

(3)لالسوووووم يمييوووووز حصووووول ـ  ومسوووووند   
 

  
 فى هذا البيت عالمات ابسم.! ـ رحم  هللا يعالىـ   ور المصنف

__________________ 

يِّ  فوما الجمع فان ابسوتعمال العربوى جورو علوى أن  عوون الضومير إليو  مؤنثوا ،  (بُ يَْصعَُد اْلَكِلُم الطَّ

َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا ) وىول  سبحان    (لَُهْم غَُرٌف ِمْن فَْوقِها غَُرٌف َمْبنِيَّةٌ )وما يجد فى ىول  يعالى   

ئَنَُّهْم ِمَن اْلَجنَِّة غَُرفاً تَْجِري اِلحاِت لَنُبَّوِ  ووقول الشاعر   (ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنهارُ  الصَّ

 فوووووى بووووورف الجنّوووووة العليوووووا الّتوووووى وجبوووووت 

 لدووووووووم هنووووووووواك بسوووووووووعى ووووووووووان مشوووووووووكور   

  
 ( لم  كل هذا المثال ونحو  والما ألن  ب  فيد معنى  حسل السكوت علي .1)

 ( لم  كل هذا المثال ونحو  ولما ألن  ليه مؤلفا مل ثال  ولمات.2)

اآليوى  خور البيوت ، و جووز أن  كوون متعلقوا  «حصل»ومجرور متعلظ بقول  جار  «بالجر»( 3)

 «والتنوو ل ، والنودا ، وأل ، ومسوند»اآليوى  «يمييز»بمحذوف خبر مقدم مبتدؤ  المؤخر هو ىول  

جوار ومجورور متعلوظ بمحوذوف خبور مقودم إن جعلوت  «لالسوم»ولدل معطوفات على ىول  الجر 

ووان هوذا متعلقوا ـ  وهوو الوجو  الثوانىـ  علت بالجر خبرا مقودماىول  بالجر متعلقا بحصل ، فان ج

 ر ، وىد عرفت أن خبر  واحدمبتدأ مؤخ «يمييز»بحصل 
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فمندوووا الجووور ، وهوووو  شووومل الجوووّر بوووالحرف واإلضوووافة والتبعيوووة ، نحوووو 

فووالغالم   مجوورور بووالحرف ، وز وود   مجوورور  «مووروت بغووالم ز وود الفاضوول»
بحورف »لتّبعية ، وهو أشومل مول ىوول بيور  باإلضافة ، والفاضل   مجرور با

   ألن هذا ب  تناول الجّر باإلضافة ، وب الجّر بالتبعية. «الجر

  ينو ل التمكيل ، وهو الالحظ  (1)ومندا التنو ل ، وهو على أربعة أىسام 
 «مسولمات»لألسماء المعربة ، وز د ، ورجل ، إب جمع المؤنث السالم ، نحوو 

وسيويى حكمدما. وينو ل التنكيور ، وهوو الالحوظ  «بواشجوار ، و»وإب نحو 

موررت بسويبو   وبسويبو   »لألسماء المبنية فرىا بيل معرفتدا ونكريدوا ، نحوو 
 «مسولمات»وينو ل المقابلة ، وهو الالحظ لجمع المؤنث السوالم ، نحوو  .« خر

و فان  فى مقابلة النون فى جمع المذور السالم ومسلميل. وينو ل العوو  ، وهو

عوضا عل جملوة  «إ »عو  عل جملة ، وهو الذو  لحظ  على ثالثة أىسام  
أو   حويل إ  بلغوت الوّروح  (َوأَْنتُْم ِحينَئٍِذ تَْنُظرُرونَ )يكون بعدها ، وقول  يعالى   

وأيوى بوالتنو ل عوضوا عنو    وىسوم  «بلغت الوروح الحلقووم»الحلقوم   فحذف 

عوضا عما يضواف إليو  ، نحوو  «ولّ »لـ   كون عوضا عل اسم ، وهو الالحظ
وأيى بالتنو ل عوضوا عنو   «إنسان»فحذف  «وّل إنسان ىائم»أو    «وّل ىائم»
(2) ، 

__________________ 

فعل ما  ، وفاعل  ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى يمييوز ،  «حصل»مل اثنيل 

لحاصول بوالجر والتنوو ل والنودا وأل والجملة فى محل رفع نعت لتمييز ، ويقد ر البيوت   التمييوز ا

واإلسنان وائل لالسم ، أو التمييز الحاصل لالسم عل أخو   الفعل والحرف ووائل بوالجر والتنوو ل 

 والنداء وأل واإلسنان   أو وائل بكل واحد مل هذ  الخمسة.

سوم أن المخوتص بابـ  علوى  وور العودنـ  بدون  ور العدن ، والمران «وهو أىسام»( فى نسخة 1)

 أربعة أىسام

لَتِهِ )( ومن  ىول هللا يعالى   2) ُِ ُْ َعلرى لرا ْي يَْعَمر ْْ ُُر ْي لَرهُ قرانِتُونَ )وىولو  جول شوون     (قُر وىولو   (ُُر

 ومثل (ًُُّلا نُِمدُّ هُؤالِء َوَهُؤالِء ِمْن َعطاِء َربِّكَ )يباروت ولماي    
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نحوهموا و «جوار ، وبوواش»لـ  وىسم  كون عوضا عل حرف ، وهو الالحظ

فحووذفت اليوواء وأيووى  «هووؤبء جوووار ، ومووررت بجوووار»رفعووا وجووّرا ، نحووو 
 بالتنو ل عوضا عندا.

، وهو الذو  لحظ القوافى المطلقة بحرف علّة ، وقولو   (1)وينو ل الترنم 

  
 ـ  (1)

 والعتووووووابل ـ  عووووووا لـ  أىلّوووووى اللّوووووووم

   لقوووود أصووووابل ـ  إن أصووووبتـ  ىوووولىو   

  
__________________ 

أن  «بعووض»وموول شووواهد حووذف المفوورن الووذو موول حووظ  «بعووض»فووى هووذا الموضوووع ولمووة ووول 

 ضاف إلي  واإلييان بالتنو ل عوضا عن  ىول رؤبة بل العجواج فوى مطلوع أرجووزة طو لوة  مودح 

 فيدا يميما  

 نا نووووووووووووووت أروو والوووووووووووووودّ ون يقضووووووووووووووى 

 فمطلوووووووووووووووت بعضوووووووووووووووا وأنّت بعضوووووووووووووووا   

  
  ر د فمطلت بعض الد ل وأنت بعض  اآلخر.

 ( هذا النوع خامه وىد  ور  وما بعد  استطرانا.1)

هذا بيت مل الطو ل ، لجر ر بل عطية بل الخطفوى ، أحود الشوعراء المجيود ل ، وثالوث ثالثوة ـ  1

 ألقيت إليدم مقانة الشعراء فى عصر بنى أمية ، وأولدم الفرزنّ ، وثانيدم األخطل.

والعورب يسوتعمل القلوة فوى معنوى  أران من  فوى هوذا البيوت معنوى ايرووى ، «أىلى»اللغة   

العووذل  «اللوووم»النفووى بتووة ،  قولووون   ىوول أن  فعوول فووالن وووذا ، وهووم  ر وودون أنوو  ب  فعلوو  أصووال 

اسم فاعول مؤنوث بالتواء المحذوفوة للتورخيم ، وأصول  عا لوة ، مول العوذل وهوو  «عا ل»والتعنيف 

 التقر ع على فعل شىء أو يرو . «العتاب»و اللوم فى يسخ  ، 
معنى   ايروى أ تدا العا لة هذا اللوم والتعنيف   فانى لل أسوتمع لموا يطلبويل   مول الكوف ال

 عما  يى مل األمور ، والفعل لما أ ر مندا ، وخير لك أن يعترفى بصواب ما أفعل
مسند لليواء التوى لمخاطبوة الواحودة مبنوى علوى ـ  مل اإلىاللـ  فعل أمر «أىلى»اإلعراب   

مفعول بو   «اللوم»لمؤنثة المخاطبة فاعل ، مبنى على السكون فى محل رفع حذف النون ، و اء ا

منانو مرخم حذفت من   اء النداء ، مبنى على ضوم الحورف المحوذوف فوى محول  «عا ل»ألىلى 

فعول  «وىوولى»معطووف علوى اللووم  الواو عاطفوة ، العتابوا   «والعتابا»نصب ، وأصل   ا عا لة 

 «أصبت»ف شرط حر «إن»أمر ، والياء فاعل  
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 فجىء بالتنو ل بدب مل األلف ألجل الترنم ، ووقول   
 ـ  (2)

 أزف التّرّحوووووووووول بيوووووووووور أّن روابنووووووووووا

 لّموووووووا يوووووووزل برحالنوووووووا وووووووووون ىووووووودن    

  
__________________ 

فعل ما  فعل الشرط ، وياء المتكلم أو المخاطبة فاعل . وهذا اللفظ  وروو بضوم التواء علوى أندوا 

جملة فى محل نصب مقول القوول ، وجوواب  «لقد أصابا»على أندا للمخاطبة  للمتكلم ، وبكسرها

الشوورط محووذوف  وودل عليوو  مووا ىيلوو  ، والتقوود ر   إن أصووبت فقووولى لقوود أصووابا ، وجملووة الشوورط 

 وجواب  ب محل لدا معترضة بيل القول ومقول .

نوو ل التورنم ، حيوث نخلدموا ، فوى اإلنشوان ، ي «والعتوابل ، وأصوابل»الشاهد فيو    ىولو    

 و خرهما حرف العلة ، وهو هنا ألف اإلطالّ ، والقافية التى  خرها حرف علة يسمى مطلقة.
هذا البيت للنابغة الذبيانى ، أحد فحول شعراء الجاهلية ، وثالث شعراء الطبقة األولوى موندم ، ـ  2

لمنووذر ، والحكووم فووى سوووّ عكوواظ ، موول ىصوويدة لوو   صووف فيدووا المنجوورنة زوج النعمووان ابوول ا

 ومطلعدا  

 موووووووووووول  ل ميّووووووووووووة رائوووووووووووو  أو مغتوووووووووووودو 

  ؟عجووووووووووووووالن  ا زان وبيوووووووووووووور مووووووووووووووزّون   
  

 «مغتودو»اسوم فاعول مول راح  وروح رواحوا ، إ ا سوار فوى وىوت العشوى  «رائ »اللغة   

اسوم فاعوول موول ابتودو الرجوول  غتوودو ، إ ا سوار فووى وىووت الغوداة ، وهووى موول الصوب  إلووى طلوووع 

مووا وووان موول يسووليم ميووة عليوو  أورنهووا يحيتوو   «عجووالن  ا زان»الشوومه ، وأران بووالزان فووى ىولوو  

ابريحووال  «الترحوول»وهووو بوزنوو  ومعنووا   «أفوود»ننووا وىوورب ، وبابوو  طوورب ، و ووروو  «أزف»

للوتخلص ـ  عنود الجوزمـ  مضارع زال ، وأصل  يزول ، فحذفت الوواوـ  مضموم الزاوـ  «يزل»

 مل التقاء الساونيل.
هو المطلع   أيمضوى أ دوا العاشوظ مفارىوا أحبابوك اليووم موع  المعنى    قول فى البيت الذو

وهول  كوون  لوك منوك وأنوت عجوالن ، يوزونت موندم أو لوم ينوزون ، ثوم  ؟العشى أو بدا مع الغداة

 قول فى البيت الشاهد   لقد ىرب موعد الرحيل ، إب أن الرواب لم يغانر مكان أحبابتا بموا عليدوا 

 رب موعد الفراّ.مل الرحال ، وووندا ىد زالت لق
 «أن»نصووب علووى ابسووتثناء  «بيوور»فاعوول  «الترحوول»فعوول مووا   «أزف»اإلعووراب   

حورف  «لموا»رواب   اسم أن ، والضومير المتصول مضواف إليو   «روابنا»حرف يوويد ونصب 

 برحال   جار «برحالنا»فعل مضارع مجزوم بلما  «يزل»نفى وجزم 
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لووذو  لحووظ القوووافى المقيّوودة ، وهووو اـ  وأثبتوو  األخفوو ـ  والتنووو ل الغووالى

 وقول   
 ـ (3)

 وىايم األعماّ خاوو المخترىل**
__________________ 

حورف يشوبي  ونصوب ،  «ووون»مضواف إليو   «نوا»و ومجرور متعلظ بتزول ، ورحوال مضواف 

فحوذف الفعول وفاعلو   «وووون ىود زالوت»واسمدا ضمير الشون ، وخبرها جملوة محذوفوة يقود رها 

 وأبقى الحرف الذو هو ىد. المستتر في  ،

الشوواهد فيوو    فووى هووذا البيووت شوواهدان للنحوواة   أولدمووا نخووول التنووو ل الووذو للتوورنم علووى 

الحرف ، وهو ىود   فوذلك  ودل علوى أن ينوو ل التورنم ب  خوتص بابسوم   ألن الشوىء إ ا اخوتص 

ا ضوومير التوى للتشوبي  ، ومجوىء اسومد «ووون»بشوىء لوم  جوىء موع بيور  ، والثوانى فوى يخفيوف 

الشون ، والفصل بيندا وبيل خبرها بقد ، ألن الكالم إثبوات. ولوو ووان نفيوا لكوان الفصول بلوم ، وموا 

 ومثل هذا البيت فى ابستشدان على  لك ىول الشاعر   (َُأَْن لَْم يَْغنَْوا فِيَها)فى ىول  يعالى   
 ب  دولنّوووووووووك اصووووووووووطالء ل وووووووووى الحوووووووووور

 ب   فمحوووووووووووذورها ووووووووووووون ىووووووووووود ألّموووووووووووا   

  
 يى شرح  لك فى باب إن وأخوايدا.وسيو

هذا البيت لرؤبة بل العجاج ، أحد الرجاز المشدور ل ، وأمضغدم للشيد والقيصووم ، والوذو ـ  3

 أخذ عن  العلماء أوثر بر ب اللغة ، ووان فى عصر بنى أمية ، وبعد   

 مشتب  ابعالم لّماع الخفقل**

 «أعمواّ»و ، وهوى لوون فيو  ببورة وحمورة ، واألىتم   الذو يعلو  القتموة  «القايم»اللغة   

و الخوالى ،  «الخواوو»و  وهو   ما بعد مل أطراف الصحراء.ـ  بفت  العيل ، ويضمـ  جمع عمظ

مدب الر اح ، وهو اسم مكان مل ىولدم   خرّ المفوازة واخترىدوا ، إ ا ىطعدوا ومور  «المخترّ»

هتوداء بدوا ، واحودها علوم بفوت  العويل عالمات وانوا  ضعوندا فى الطر وظ لال «األعالم»و فيدا ، 

اضطراب السراب ، وهو الذو يرا  نصف الندار وون  مواء ، وأصول   «الخفظ»و والالم جميعا ، 

 بسكون الفاء ، فحرودا بالفت  ضرورة.
المعنى   وثير مول األمكنوة التوى ب  دتودو أحود إلوى السوير فيدوا لشودة التباسودا وخفائدوا ىود 

ت فيدا ،  ر ود أنو  شوجاع شود د ابحتموال ، أو أنو  ع ويم الخبورة بمسوالك أعملت فيدا ناىتى وسر

 الصحراء.
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وظاهر والم المصنف أن التنو ل ولّ  مل خواّ، ابسم ، وليه ووذلك ، 

بوول الووذو  خووتّص بوو  ابسووم إنمووا هووو ينووو ل التمكوويل ، والتنكيوور ، والمقابلووة ، 
 .(1)سم والفعل والحرف والعو  ، وأما ينو ل الترنم والغالى فيكونان فى اب

، واأللووف والووالم ، نحووو  « ووا ز وود»وموول خوووا، ابسووم النووداء ، نحووو 

 .«ز د ىائم»واإلسنان إلي  ، نحو  «الّرجل»
فمعنوووى البيوووت   حصووول لالسوووم يمييوووز عووول الفعووول والحووورف   بوووالجر ، 

 والتنو ل ، والنداء ، واأللف والالم ، واإلسنان إلي    أو اإلخبار عن .

مكان األلف والالم ، وىود وىوع  لوك فوى عبوارة  «أل»المصنف واستعمل 
اإلسونان »مكوان  «مسوند»واسوتعمل المصونف ـ  وهوو الخليولـ  بعض المتقدميل

 .«ل 

* * * 
__________________ 

الواو واو رب ، ىايم   مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على  خر  منوع مول  «وىايم»اإلعراب   

مضواف إليو   «األعمواّ»و الجور الزائود ، وىوايم مضواف  ظدورها اشتغال المحول بحرووة حورف

مضاف إلي  ، مجرور بالكسورة ال واهرة ،  «المخترّ»و صفة لقايم ، وخاوو مضاف  «خاوو»

وسكن  ألجل الوىف ، وخبر المبتدأ جملة مل فعل ما  وفاعول فوى محول رفوع ، و لوك فوى ىولو  

 بعد أبيات  

 ينّشطت  وّل مغالة الوهظ**

حيوث أنخول عليدموا التنوو ل موع اىتوران وول  «الخفقول»و  «المختورىل»ىولو   الشاهد في   

واحد مندما بول ، ولو وان هذا التنو ل مما  ختص بابسم لم  لحظ ابسم المقتورن بوول ، وإ ا ووان 

 .«ىافية مقيدة» خر الكلمة التى فى  خر البيت حرفا صحيحا ساونا وما هنا يسمى القافية حينوذ 
را  ب  وورن علووى النوواظم   ألن يسوومية نووون التوورنم والنووون التووى يلحووظ القوووافى ( هووذا ابعتوو1)

المطلقة ينو نا إنما هى يسمية مجاز ة ، وليست مل الحقيقة التى وضع لدا لفظ التنو ل   فونوت لوو 

أطلقت لفظ التنو ل علوى المعنوى الحقيقوى الوذو وضوع لو  لوم  شوملدما ، واألصول أن  حمول اللفوظ 

 قيقى ، ولذلك نرو أن  ب ببار على والم الناظم.على معنا  الح
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 بتووووووا فعلووووووت وأيووووووت ، و ووووووا افعلووووووى ، 

(1)فعووووووول  نجلوووووووى ـ  نوووووووون أىوووووووبللّ و   
 

  

 «فعلووت»ثووم  ووور المصوونف أن الفعوول  متوواز عوول ابسووم والحوورف بتوواء 

والمفتوحوة  «فعلوت»والمران بدا ياء الفاعل ، وهوى المضومومة للموتكلم ، نحوو 

 .«فعلت»والمكسورة للمخاطبة ، نحو  «وتيبار»للمخاطب ، نحو 
، والمووران بدووا يوواء التونيووث السوواونة ، نحووو  «أيووت»و متوواز أ ضووا بتوواء 

فاحترزنووا بالسوواونة عوول الالحقووة لألسووماء   فاندووا يكووون  «بوسووت»و  «نعمووت»

هووذ  مسوولمة ، ورأ ووت مسوولمة ، ومووررت »متحروووة بحروووة اإلعووراب ، نحووو 
وأموووا  «(2)بت ، وربّوووت ، وثّموووت »و ومووول الالحقوووة للحووورف ، نحووو «بمسووولمة

 .«ربّت وثّمت»يسكيندا مع رّب وثّم فقليل ، نحو 
__________________ 

جار ومجرور متعلظ بينجلوى الواىوع هوو وفاعلو  الضومير المسوتتر فيو  فوى محول رفوع  «بتا»( 1)

 جووز ، ىلوت   خبرا عل المبتدأ ، فان ىلت    لزم يقد م معمول الخبر الفعلى على المبتودأ وهوو ب 

إن ضرورة الشعر هى التوى ألجويو  إلوى  لوك ، وإن المعموول لكونو  جوارا ومجورورا  حتمول فيو  

 «وأيوت»ىصود لف و    مضواف إليو   «فعلت»و  لك التقدم الذو ب  سوغ فى بير  ، ويا مضاف 

معطووف علوى يواء ،  «و وا»الواو حرف عطف ، أيت   ىصد لف   أ ضا   معطوف علوى فعلوت 

الوواو حورف عطوف ،  «ونوون»مضاف إلي  ، وهو مقصوون لف و  أ ضوا  «افعلى»و ف و ا مضا

مبتوودأ  «فعوول»ىصوود لف وو    مضوواف إليوو   «أىووبلل»و نووون   معطوووف علووى يوواء ، وهووو مضوواف 

فعل مضارع ، وفاعل  ضمير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى فعول ، والجملوة  « نجلى»

 فى محل رفع خبر المبتدأ.

حورف نفوى  «بت»فوشدر مل أن  ستدل عليو  ، بول ىود اسوتعملت  «ب»ول التاء على ( أما نخ2)

وأمووا  (َوالَت ِحرريَن َمنرراٍ  ) بكثوورة ، وورن اسووتعمال  فووى فصووي  الكووالم ، وموول  لووك ىولوو  يعووالى  

 نخولدا على رب ففى نحو ىول الشاعر  

 ربّووووووووووووووت سووووووووووووووائل عنّووووووووووووووى حفووووووووووووووّى و

 أعوووووووووووووارت عينووووووووووووو  أم لوووووووووووووم يعوووووووووووووارا   

  
 خر  ونحو ىول اآل

 مووووووووووووووواوّو  ووووووووووووووووا ربّتموووووووووووووووا بووووووووووووووووارة

 شووووووووووووووووووعواء والّلذعووووووووووووووووووة بالميسووووووووووووووووووم    
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والمران بدا  اء الفاعلة ، ويلحظ فعل األمر ،  «افعلى»و متاز أ ضا بياء 

 وب يلحظ الماضى. «يضربيل»والفعل المضارع ، نحو  «اضربى»نحو 
ألن هوذ  يودخل  « اء الضمير»، ولم  قل  « ا افعلى»وإنما ىال المصنف 

وفوى  «أورمنوى»اء المتكلم ، وهى ب يختّص بالفعل ، بل يكون فيو  نحوو فيدا  

فووان  «افعلووى»بخووالف  وواء  «إنّووى»وفووى الحوورف نحووو  «بالمووى»ابسووم نحووو 
 المران بدا  اء الفاعلة على ما يقدّم ، وهى ب يكون إب فى الفعل.

 والمران بدوا نوون التوويود   خفيفوة وانوت ، «أىبللّ »ومما  ميز الفعل نون 

والثقيلووة نحووو ىولوو   (لَنَْسررعَعاً بِالنَّاِيرريَةِ )أو ثقيلووة   فالخفيفووة نحووو ىولوو  يعووالى   
 (لَنُْخِرَجنََّك يا ُلعَْيبُ ) يعالى  

فمعنى البيوت    نجلوى الفعول بتواء الفاعول ، ويواء التونيوث السواونة ، و واء 

 الفاعلة ، ونون التوويد.
* * * 

 سووووووواهما الحوووووورف ودوووووول وفووووووى ولووووووم 

(1)ارع  لووووووى لووووووم ويشووووووم فعوووووول مضوووووو   
 

  
__________________ 

 وأما نخولدا على ثم ففى نحو ىول الشاعر  

 لقووووووووود أموووووووووّر علووووووووووى اللّوووووووووويم  سووووووووووبّنى و

 فمصووووووووووويت ثّموووووووووووت ىلوووووووووووت ب  عنينوووووووووووى    

  
سوو   خبر مقدم مرفوع بضومة مقودرة علوى األلوف منوع مول ظدورهوا التعوذر ،  «سواهما»( 1)

مبتدأ مؤخر ، و جوز العكه ، لكول األولوى موا  «الحرف»وسوو مضاف والضمير مضاف إلي  

 «و لووك ودوول»جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف خبوور لمبتوودأ محووذوف ، والتقوود ر  «ودوول»ىوودمنا  

فعول مضوارع ، وفاعلو   « لى»نعت ل   «مضارع»مبتدأ  «فعل»معطوفان على هل  «وفى ولم»

مفعوول  «لوم»خبور المبتودأ ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون على فعل مضارع ، والجملة 

جوار ومجورور متعلوظ بمحوذوف  قوع خبورا لمبتودأ محوذوف ،  «ويشوم»ب  ليلى ، وىود ىصود لف و  

الحرف سوو ابسم والفعول ، و لوك ودول وفوى ولوم ،  والتقد ر   و لك ويشم ، ويقد ر البيت ول   

 ل المضارع  لى لم ، و لك وائلوالفع
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 ماضوووووى األفعوووووال بالتّوووووا موووووز ، وسوووووم و

(1)بوووالنّون فعوووول األموووور ، إن أموووور فدووووم    
 

  

 شووير إلووى أن الحوورف  متوواز عوول ابسووم والفعوول بخلووّو  عوول عالمووات 

منبّدا على أن الحرف  «هل وفى ولم»بـ  األسماء ، وعالمات األفعال ، ثم مثّل

 نقسم إلى ىسميل   مختص ، وبير مختص ، فوشار بدل إلى بير المخوتص ، 
هول ىووام »و  «هوول ز ود ىووائم»ء واألفعوال ، نحوو وهوو الوذو  وودخل علوى األسووما

، وأشار بفى ولم إلى المختص ، وهو ىسمان   مختص باألسوماء وفوى ،  «ز د

 .«لم  قم ز د»، ومختص باألفعال ولم ، نحو  «ز د فى الدار»نحو 
ثم شورع فوى يبيويل أن الفعول  نقسوم إلوى موا  ومضوارع وأمور   فجعول 

 عالمة
__________________ 

إ ا نشوقت  ، ـ  مول بواب فورحـ  و شم فعل مضارع ماضوي  ىولوك   شوممت الطيوب ونحوو  ويشم ،

 وفي  لغة أخرو مل باب نصر  نصر حكاها الفراء.

الواو لالستوناف ، ماضى   مفعول ب  مقدم لقولو  موز اآليوى ، وماضوى مضواف  «وماضى»( 1)

أمور ، وفاعلو  ضومير فعول  «موز»جوار ومجورور متعلوظ بموز  «بالتوا»مضاف إليو   «األفعال»و 

الواو عاطفة أو لالستوناف سم   فعل أمور ، وفاعلو  ضومير  «وسم»مستتر في  وجوبا يقد ر  أنت 

مفعول ب  لسوم ، وفعول  «فعل»جار ومجرور متعلظ بسم  «بالنون»مستتر في  وجوبا يقد ر  أنت 

 نائووب فاعول لفعول محوذوف  فسوور  «أمور»حورف شورط  «إن»مضواف إليوو   «األمور»و مضواف 

فعل موا  مبنوى للمجدوول ، ونائوب الفاعول ضومير  «فدم»المذوور بعد  ، ويقد ر    إن فدم أمر 

مستتر في  جوازا يقد ر  هوو  عوون علوى أمور ، والجملوة مول الفعول ونائوب فاعلو  ب محول لدوا مول 

إن فدووم أموور فسووم »اإلعووراب يفسووير ة ، وجووواب الشوورط محووذوف  وودل عليوو  المووذوور. ويقوود ر  

ويقد ر البيت   ميز الماضى مل األفعوال بقبوول التواء التوى  ورنوا أندوا مول عالموات  .«بالنون إلد

 وون الكلمة فعال ، وعلم فعل األمر بقبول النون إن فدم من  الطلب.

إ ا ميوز  ، وسوم   أمور مول ـ  مثول بواع  بيوع بيعواـ  ومز   أمر مل ماز الشىء  ميوز  ميوزا

إ ا جعل ل  عالمة  عرفو  بدوا ، واألمور ىولو  ـ  وصفا مثل وصف   صف ـ  وسم الشىء  سم  وسما

 هو األمر اللغوو ، ومعنا  الطلب الجازم على وج  ابستعالء. «إن أمر فدم»
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وفوى  ضورب  «لم  شم»علي  ، وقولك فى  شّم    «لم»المضارع صحة نخول 

 .«فعل مضارع  لى لم ويشم»، وإلي  أشار بقول     «لم  ضرب»  
 «وماضوى األفعوال بالتّوامز» ميز الفعل الماضوى بقولو    ثم أشار إلى ما 

أو   ميّز ماضى األفعال بالتاء ، والمران بدا ياء الفاعل ، وياء التونيث الساونة 

يباروووت  ووا  ا الجووالل »، وووول مندمووا ب  وودخل إب علووى ماضووى اللفووظ ، نحووو 
 .«بوست المرأة نعد»و  «نعمت المرأة هند»و  «واإلورام

بقية البيت أن عالمة فعل األمر   ىبول نون التوويد ، والدبلة ثم  ور فى 

 .«اضربل ، واخرجلّ »على األمر بصيغت  ، نحو 
، وإلى  (1)فان نلّت الكلمة على األمر ولم يقبل نون التوويد فدى اسم فعل 

  لك أشار بقول   

 األموووووور إن لووووووم  ووووووك للنّووووووون محوووووول و

(2)فيوووو  هووووو اسووووم نحووووو صوووو  وحيّدوووول    
 

  
__________________ 

فاندا يكوون اسوم ـ  وهى لمـ  ( ووذا إ ا نلت الكلمة على معنى الفعل المضارع ولم يقبل عالمت 1)

فعوول مضووارع. نحووو أو  وأف ، بمعنووى أنوجووع وأيضووجر ، وإن نلووت الكلمووة علووى معنووى الفعوول 

موا  ، نحوو الماضى وامتنع ىبولدا عالمت  امتناعا راجعا إلى  ات الكلموة فاندوا يكوون اسوم فعول 

هيدات وشتان ، بمعنى بعد وافترّ ، فان وان امتناع ىبوول الكلموة الدالوة علوى الماضوى ب  رجوع 

فوان  «حبذا ابجتدوان»ووما فى  «ما أحسل السماء» إلى  ات الكلمة ، وما فى فعل التعجب نحو  

  لك ب  منع مل وون الكلمة فعال.

حورف نفوى  «لوم»حورف شورط  «إن»مور   مبتودأ الواو عاطفة أو لالستوناف ، األ «واألمر»( 2)

فعل مضارع ناىص مجزوم بلم ، وعالمة جزم  سكون النون المحذوفوة للتخفيوف ،  « ك»وجزم 

اسوومدا مرفوووع  «محوول»جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف خبوور  ووك مقوودما  «للنووون»وأصوول   كوول 

هوو »لمحول  جار ومجورور متعلوظ بمحوذوف نعوت «في »بالضمة ال اهرة ، وسكل ألجل الوىف 

مبتوودأ وخبوور ، والجملووة مندمووا فووى محوول جووزم جووواب الشوورط ، وإنمووا لووم  جووىء بالفوواء  «اسووم

 «هوو اسوم»للضرورة. والجملة مل الشرط وجواب  فوى محول رفوع خبور المبتودأ ، أو يجعول جملوة 

 رفع خبر المبتدأ الذو هو ىول فى محل 
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نوون التوويود    فص  وحيّدل   اسمان وإن نّب على األمر   لعودم ىبولدموا

فال يقول   صدّل وب حيّدلّل ، وإن وانت صو  بمعنوى اسوكت ، وحيّدول بمعنوى 
،  «اسكتّل ، وأىوبللّ »بيندما ىبول نون التوويد وعدم  ، نحو  (1)أىبل   فالفارّ 

 .«ص  ، وحيدل»وب  جوز  لك فى 

* * * 
__________________ 

محذوفووة نلوت عليدوا جملووة المبتودأ وخبوور  ،  األمور فوى أول البيووت ، ويكوون جملوة جووواب الشورط

والتقود ر علوى هوذا   والودال علوى األمور هوو اسوم إن لوم  كول فيو  محول للنوون فدوو اسوم ، وحووذف 

جواب الشرط عند ما ب  كون فعل الشرط ماضيا ضرورة أ ضا   فالبيت ب  خلو مول الضورورة 

مضاف إلي  ، وىود  «ص »و اف خبر لمبتدأ محذوف ، والتقد ر   و لك نحو ، ونحو مض «نحو»

 معطوف على ص . «وحيدل»ىصد لف   

األولى   أسماء األفعال على ثالثة أنواع   النوع األول   موا هوو واجوب التنكيور ـ  ( ثالثة فوائد1)

، و لووك نحووو و دووا وواهووا ، والنوووع الثووانى   مووا هووو واجووب التعر ووف ، و لووك نحووو نووزال ويووراك 

جوائز التنكيور والتعر وف ، و لوك نحوو صو  ومو    فموا نوون وجوبوا أو وبابدما ، والثالث   ما هو 

 جوازا فدو نكرة ، وما لم  نون فدو معرفة.

والفائدة الثانية   يوافظ أسماء األفعال األفعال فى ثالثة أمور   أولدا   الدبلة علوى المعنوى 

  فوى التعودو واللوزوم ، وثانيدا   أن ول واحود مول أسوماء األفعوال  وافوظ الفعول الوذو  كوون بمعنوا

بالبا ، وثالثدا   أن  بوافظ الفعل الذو بمعنا  فى إظدار الفاعل وإضمار    ومول بيور الغالوب فوى 

فان  لم  حفظ فى والم العورب يعد و  لمفعوول ، موع أنو  بمعنوى اسوتجب وهوو  « ميل»التعدو نحو 

متعود ، ويخالفدوا فوى ـ  ننوىوهوو زـ  فان  بزم مع أن الفعول الوذو بمعنوا  «إ  »فعل متعد ، ووذا 

بلفووظ واحود للمفوورن والمثنووى  «صو »سوبعة أمووور   األول   أنو  ب  بوورز معدوا ضوومير ، بول يقووول 

اسوكتى ، واسوكتا ، واسوكتوا ، واسوكتل  فانك يقول   «اسكت»والجمع المذور والمؤنث ، بخالف 

 «محموودا الووزم»يقووول    ومووا «ز وودا عليووك» ، والثووانى أندووا ب  تقوودم معمولدووا عليدووا   فووال يقووول  

والثالث أن   جووز يوويود الفعول يوويودا لف يوا باسوم الفعول   يقوول   انوزل نوزال ، ويقوول   اسوكت 

ص  ، وما يقول   انزل انزل ، واسكت اسوكت ، وب  جووز يوويود اسوم الفعول بالفعول ، والرابوع   

 أن الفعل إ ا نل على الطلب جاز نصب
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.................................................................................. 
__________________ 

المضارع فى جواب  ، فتقول   انزل فوحدثك ، وب  جوز نصب المضوارع فوى جوواب اسوم الفعول 

ولو وان ناب على الطلب وص  ونزال ، والخامه   أن أسماء األفعال ب يعمول مضومرة ، بحيوث 

، وب متوخرة عل معمولدا   بول متوى وجودت معمووب يقودم علوى اسوم فعول يحذف و بقى معمولدا 

 يعيل عليك يقد ر فعل عامل في    فنحو ىول الشاعر  

  و ّدوووووووووووووا الموووووووووووووائ  نلووووووووووووووو نونكووووووووووووووا

 إنّووووووووووووى رأ ووووووووووووت النّوووووووووووواس  حموووووووووووودونكا   

  
معمووب لودونكا الموجوون ، وب آلخور مثلو   «نلووو» قدر   حوذ نلووو ، وب  جعول ىولو    

األص . والسانس   أن أسماء األفعال بيور متصورفة   فوال يختلوف أبنيتدوا بخوتالف  مقدر ، على

الزموان ، بخوالف األفعوال. والسوابع   أندوا ب يقبول عالموات األفعوال والنواصوب والجووازم ونووون 

التوويد و اء المخاطبة وياء الفاعل ، وهو ما  ور  الشوارح فوى هوذا الموضوع   فواحفظ هوذا ولو  ، 

 ى ثبت ، وهللا  توبك.وول من  عل
الفائدة الثالثوة ، اختلوف النحواة فوى أسوماء األفعوال   فقوال جمدوور البصور يل   هوى أسوماء 

ىامووت مقووام األفعووال فووى العموول ، وب يتصوورف يصوورف األفعووال بحيووث يختلووف أبنيتدووا بخووتالف 

  وبدوذا فارىوت الزمان ، وب يصرف األسماء بحيث  سند إليدا إسونانا معنو وا فتقوع مبتودأ وفواعال 

الصووفات ووسووماء الفوواعليل والمفعوووليل ، وىووال جمدووور الكوووفييل   إندووا أفعووال   ألندووا يوودل علووى 

الحد  والزمان ، ول ما فى الباب أندا جامدة ب يتصرف   فدى ولويه وعسوى ونحوهموا ، وىوال 

ألندوا ب أبو جعفر بل صابر   هى نوع خا، مل أنواع الكلموة   فليسوت أفعواب وليسوت أسوماء   

يتصوورف يصوورف األفعووال وب يصوورف األسووماء ، وألندووا ب يقبوول عالمووة األسووماء وب عالمووة 

 .«خالفة»األفعال ، وأعطاها أبو جعفر اسما خاصا بدا حيث سماها 
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 (1)المعرب والمبنى 

 ابسوووووووووم منووووووووو  معووووووووورب ومبنوووووووووى و

(2)لشووووووووب  موووووووول الحووووووووروف موووووووودنى    
 

  

دهما المعورب ، وهوو   موا سولم  شير إلى أن ابسم  نقسم إلى ىسميل   حو
مل شب  الحروف ، والثانى المبنوى ، وهوو   موا أشوب  الحوروف ، وهوو المعنوّى 

أو   لشووب  مقووّرب موول الحووروف   فعلّووة  «لشووب  موول الحووروف موودنى» بقولوو   

فوى شوب  الحورف ، ثوم نوّوع ! ـ رحم  هللا يعالىـ  البناء منحصرة عند المصنف
ل اللذ ل بعد هذا البيت ، وهذا ىر ب مل مذهب المصنّف وجو  الشب  فى البيتي

أبى على الفارسى حيث جعول البنواء منحصورا فوى شوب  الحورف أو موا يضومل 

على أن علة البناء ولدا يرجع إلى شب   ! ـ.رحم  هللاـ  معنا  ، وىد نص سيبو  
 الحرف ،

__________________ 

 ( أو   هذا باب المعرب والمبنى ، وإعراب  ظاهر.1)

جار ومجرور متعلوظ بمحوذوف خبور  «من »الواو لالستوناف ، ابسم   مبتدأ أول  «وابسم»( 2)

مبتوودأ ،  «ومبنووى»مبتوودأ موؤخر ، والجملووة منوو  ومول خبوور  خبوور المبتودأ األول ،  «معوورب»مقودم 

وب  جووز أن يعطوف ىولو  مبنوى علوى معورب   ألنو   «ومنو  مبنوى»وخبر  محوذوف ، والتقود ر 

المعنى أن بعض ابسم معرب ومبنى فى  ن واحد ، أو  سوتلزم أن بعوض ابسوم  ستلزم أن  كون 

معرب ومبنى وبعض  اآلخر ليه بمعرب وب مبنوى ، وهوو ىوول ضوعيف أبوا  جمدوور المحققويل 

جار ومجرور متعلظ بمبنوى ، أو متعلوظ بخبور محوذوف موع مبتدئو  والتقود ر    «لشب »مل النحاة 

نعوت لشوب  ،  «مدنى»جار ومجرور متعلظ بشب  أو بمدنى  «مل الحروف» «وبناؤ  ثابت لشب »

ويقد ر البيت  وابسم بعض  معرب وبعض  اآلخر مبنى   وبناء  لك المبنوى ثابوت لشوب  مودن لو  

مل الحرف ومدنى   اسم فاعول فعلو  أننوى   يقوول   أننيوت الشوىء مول الشوىء ، إ ا ىربتو  منو  ، 

يست بم الكلمة   ألن  اء المنقوو، المنكور بيور المنصووب والياء في  هنا  اء زائدة لالشباع ، ول

 يحذف وجوبا.
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 .(1)وممل  ور  ابل أبى الّربيع 

* * * 
__________________ 

( اعلم أندم اختلفوا فى سبب بناء بعض األسماء   أهو شىء واحد  وجد فى وول مبنوى مندوا أو 1)

 ؟وبعض  خر فى نوع  خر ، وهكذاأشياء متعدنة  وجد واحد مندا فى بعض أنواع المبنيات 

فذهب جماعة إلوى أن السوبب متعودن ، وأن مول األسوباب مشوابدة ابسوم فوى المعنوى للفعول 

فوى  «انوزل وبعود»فاندموا لموا أشوبدا  «نوزال وهيدوات»مول ابسوم ـ  عند هوؤبءـ  المبنى ، ومثال 

 «ضوربا ز ودا»و لوك المعنى بنيا ، وهذا السبب بير صحي  ، ألن  لو صو  للوزم بنواء نحوو سوقيا 

ونحوهموا مول  «أو »و  «أف»فاندما بمعنوى فعول األمور وهوو مبنوى. وأ ضوا  لزمو  إعوراب نحوو 

األسماء التى يدل على معنى الفعل المضارع المعرب ، ولم  قل بذلك أحد ، وإنما العلوة التوى مول 

حورف فوى وبيرهوا مول أسوماء األفعوال هوى مشوابدتدا ال «أو »و  «شوتان»و  «نوزال»أجلدا بنوى 

ووندا عاملة فى بيرها بير معمولة لشىء ، أب يرو أنك إ ا ىلت نزال وان اسوم فعول مبنيوا علوى 

الكسر ب محل ل  مل اإلعراب ، ووان ل  فاعل هو ضمير مستتر في  وجوبوا يقود ر  أنوت ، وهوذا 

ب فوى لف و  الفاعل هو المعمول بسم الفعل ، وب  كون اسم الفعل أبودا متووثرا بعامول  عمول فيو  ، 

 وب فى محل .
وىال ىوم مندم ابل الحاجب   إن مول أسوباب البنواء عودم الترويوب ، وعليو  يكوون األسوماء 

ىبل يرويبدا فى الجمل مبنية ، وهو ظاهر الفسان ، والصواب أن األسماء ىبل يرويبدوا فوا الجمول 

، اب يوورو أندووم  ليسووت معربووة وب مبنيووة ، ألن اإلعووراب والبنوواء حكمووان موول أحكووام التراويووب

 عرفووون اإلعووراب بونوو    أثوور ظوواهر أو مقوودر  جلبوو  العاموول ، أو  عرفونوو  بونوو    يغيوور أواخوور 

الكلموات بخووتالف العواموول الداخلووة عليدووا ، والبنوواء ضود  ، فمووا لووم  كوول يرويووب ب  جوووز الحكووم 

 باعراب الكلمة وب ببنائدا.
بسم ثالثة أسباب مل موانع الصورف ، وىال  خرون   إن مل أسباب البناء أن  جتمع فى ا

وعللو  بون السببيل  منعان مل صرف ابسم ، وليه بعد منع الصرف إب يورك اإلعوراب بوالمرة 

ونحوهما ، وانعووا أن سوبب بنواء هوذا البواب اجتمواع العلميوة ،  «حذام ، وىطام»بـ  ، ومثلوا لذلك

وجدنا مل األسماء موا اجتموع فيو  خمسوة  والتونيث ، والعدل عل حا مة وىاطمة ، وهو فاسد ، فانا

فان فيو  العلميوة والتونيوث  «  ربيجان»أسباب مل موانع الصرف ، وهو مع  لك معرب ، ومثال  

 والعجمة والترويب وز انة األلف والنون ،
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 والّشووووب  الوضووووعّى فوووووى اسوووومى جوتنوووووا

(1)المعنووووووّو فوووووى متوووووى وفوووووى هنوووووا و   
 

  

 ونيابووووووووووووة عوووووووووووول الفعوووووووووووول بووووووووووووالو

(2)، ووافتقوووووووووووووار أّصوووووووووووووال يووووووووووووووثّر    
 

  

  ور فى هذ ل البيتيل وجو  شب  ابسم بالحرف فى أربعة مواضع  

 شبد  ل  فى الوضع ، وون  كون ابسم موضوعا على حرف (فاألول)
__________________ 

ولوويه بنوواء حووذام ونحووو  لمووا  ووورو  ، بوول لمضووارعت  فووى الديوووة نووزال ونحووو  ممووا بنووى لشووبد  

 عل الفعل وعدم يوثر  بالعامل. بالحرف فى نيابت 

وىال ىوم مندم الوذ ل  وورهم الشوارح   إنو  ب علوة للبنواء إب مشوابدة الحورف ، وهوو رأو 

 الحذاّ مل النحو يل ، ول ما فى األمر أن شب  الحرف على أنواع.
جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف خبوور لمبتوودأ محووذوف ، والتقوود ر   و لووك وووائل  «والشووب »( 1)

جوار ومجورور متعلوظ بمحوذوف صوفة للوضوعى ،  «فوى اسومى»نعت للشب   «لوضعىا»والشب  

فوى »معطوف علوى الوضوعى  «والمعنوو»ىصد لف     مضاف إلي   «جوتنا»و واسمى مضاف 

والشوب   جاران ومجوروران متعلقوان بمحوذوف نعوت للمعنووو ، ويقود ر البيوت   «متى ، وفى هنا

وهموا  «جوتنوا»ائل فى ابسميل الموجون ل فى ىولوك المدنى مل الحروف مثل الشب  الوضعى الك

 «هنوا»ابستفدامية والشرطية وفوى  «متى»ومثل الشب  المعنوو الكائل فى  «نا»و ياء المخاطب 

 اإلشار ة.

جووار  «عوول الفعوول»الووواو عاطفووة ، والجووار والمجوورور معطوووف علووى والشووب   «وونيابووة»( 2)

ف جوور ، وب   اسووم بمعنووى بيوور مجوورور بالبوواء ، البوواء حوور «بووال يوووثر»ومجوورور متعلووظ بنيابووة 

وظدر إعراب  على ما بعد  بطر وظ العار وة ، والجوار والمجورور متعلوظ بمحوذوف نعوت لنيابوة ، 

وب مضاف ، ويوثر   مضاف إلي  ، مجرور بكسرة مقدرة على  خور  منوع مول ظدورهوا اشوتغال 

لوواو حورف عطوف والجوار والمجورور ا «ووافتقوار»المحل بحروة العار ة التى  قتضيدا ما ىبلو  

فعوول موا  مبنوى للمجدووول ، واأللوف لالطووالّ ، ونائوب الفاعوول  «أصوال»معطووف علوى ونيابووة 

ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون على افتقار ، والجملة مل الفعل ونائب الفاعل فوى محول 

ع أنو  ب  تووثر بالعامول ، جر نعت بفتقار ، ويقود ر البيوت   ومثول النيابوة عول الفعول فوى العمول مو

ومثل ابفتقار المتوصل ، وابفتقار المتوصل   هو ابفتقار الالزم ل  الوذو ب  فارىو  فوى حالوة مول 

 حابي .
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، وإلوى  «أورمنوا»فوى  «نوا»ووـ  ، والتاء فى ضربت ، أو علوى حورفيل [واحد]

، وهوو  فالتاء فوى جوتنوا اسوم   ألنو  فاعول «فى اسمى جوتنا» لك أشار بقول    
 «نا»مبنى   ألن  أشب  الحرف فى الوضع فى وون  على حرف واحد ، ووذلك 

اسم   ألندا مفعول ، وهو مبنوى   لشوبد  بوالحرف فوى الوضوع فوى وونو  علوى 

 .(1)حرفيل 
شب  ابسم ل  فى المعنى ، وهو ىسمان   أحدهما ما أشب  حرفا  (والثانى)

فاندا مبنية  «متى»  فمثال األول موجونا ، والثانى ما أشب  حرفا بير موجون 

 لشبددا
__________________ 

( األصل فى وضع الحورف أن  كوون علوى حورف هجواء واحود وبواء الجور وبمو  ووافو  وفواء 1)

العطووف وواو  وألووف ابسووتفدام ومووا شوواول  لووك ، أو علووى حرفووى هجوواء ثانيدمووا لوويل وووال ومووا 

ثالثووة أحوورف فصوواعدا ومووا ب  حصووى موول  النوافيتيل ، واألصوول فووى وضووع ابسووم أن  كووون علووى

األسماء ، فما زان مل حروف المعوانى علوى حورفيل مول حوروف الدجواء مثول إن وليوت وإب وثوم 

ولعل ولكل فدو خارج عل األصل فى نوعو  ، وموا نقوص مول األسوماء عول ثالثوة األحورف وتواء 

الحووروف عوول الفاعوول ونووا وأوثوور الضوومائر فدووو خووارج عوول األصوول فووى نوعوو  ، ومووا خوورج موول 

األصل فى نوع  ىد أشب  األسماء ، وما خرج مل األسماء عل األصل فى نوع  أشب  الحوروف ، 

ووووال الشووبديل راجووع إلووى الوضووع ، ووووان  لووك  قتضووى أن  وخووذ المشووب  حكووم المشووب  بوو  فووى 

الموضووعيل ، إب أندووم أعطوووا ابسووم الووذو  شووب  الحوورف حكووم الحوورف وهووو البنوواء ، ولووم  عطوووا 

الذو أشب  ابسم حكم ابسم وهو اإلعراب لسببيل ، أولدموا أن الحورف حويل أشوب  ابسوم الحرف 

ىود أشوبد  فوى شوىء ب  خصو  وحود  ، فوان األصول فوى وضوع الفعول أ ضوا أن  كوون علوى ثالثووة 

أحرف ، بخالف ابسم الذو ىد أشب  الحرف   فان  ىد أشبد  فوى شوىء  خصو  وب  تجواوز  إلوى 

أن الحورف ب  حتواج فوى حالوة موا إلوى اإلعوراب    كلمة ، والسوبب الثوانى  نوع  خر مل أنواع ال

ألن اإلعراب إنما  حتاج إلي  مل أنوواع الكلموة موا  قوع فوى مواىوع متعودنة مول التراويوب بحيوث ب 

 تميز بعضدا عل بعض بغير اإلعراب ، والحرف ب  قع فى هذ  المواىع المتعدنة ، فلم  كول ثموة 

خذ حكم ابسم حيل  شبد  ، ومعنى هذا الكالم أن فى مشابدة الحرف لالسم ىود ما  دعو إلى أن  و

وجد المقتضى ولكل لم  نتف المانع   فالمقتضى هو شب  ابسم ، والمانع هو عودم يووارن المعوانى 

 المختلفة علي  ، وشرط يوثير المقتضى أن  نتفى المانع.



 شرح ابل عقيل   الجزء األول .......................................................................  32

وللشرط ،  «؟متى يقوم»حو الحرف ، فى المعنى   فاندا يستعمل لالستفدام ، ن

وفووى الحووالتيل هووى مشووبدة لحوورف موجووون   ألندووا فووى  «متووى يقووم أىووم»نحووو 
فاندا مبنية لشوبددا  «هنا»ابستفدام والدمزة ، وفى الشرط وان ، ومثال الثانى 

حرفا وان  نبغى أن  وضع فلم  وضع ، و لك ألن اإلشارة معنى مل المعانى   

 «ب»وللندوى  «موا»عليدا ، وما وضعوا للنفوى فحقدا أن  وضع لدا حرف  دّل 
ونحوو  لوك   فبنيوت أسوماء اإلشوارة لشوبددا  «لعولّ »وللترّجوى  «ليت»وللتمنّى 

 .(1)فى المعنى حرفا مقدّرا 

شووبد  لوو  فووى النّيابووة عوول الفعوول وعوودم التوووثر بالعاموول ، و لووك  (والثالووث)
  بالحرف فى وونو  فدراك   مبنّى   لشبد «نراك ز دا»ووسماء األفعال ، نحو 

 وما أن الحرف وذلك. (2) عمل وب  عمل في  بير  
__________________ 

( نقل ابل فالح عل أبى على الفارسى أن أسماء اإلشارة مبنية ألندا مول حيوث المعنوى أشوبدت 1)

حرفا موجونا ، وهوو أل العدد وة   فاندوا يشوير إلوى معدوون بويل الموتكلم والمخاطوب ، ولموا وانوت 

ارة فى هنا ونحوها حسية وفى أل العدد ة  هنية لم  وريض المحققوون  لوك ، و هبووا إلوى موا اإلش

  ور  الشارح مل أن أسماء اإلشارة بنيت لشبددا فى المعنى حرفا مقدرا.

فاندا نالة علوى المالصوقة والقورب ز وانة علوى ال رفيوة  «لدو»فبما  ورنا   «هنا»ون ير 

التعجبيوة ، فاندوا  «موا»التى لم يضع العرب لدا حرفا ، وأ ضوا ، والمالصقة والقرب مل المعانى 

نالة على التعجب ، ولم يضع العورب للتعجوب حرفوا ، فيكوون بنواء وول واحود مول هوذ ل ابسوميل 

 لشبد  فى المعنى حرفا مقدرا ، فافدم  لك.
، ( اسووم الفعوول مووانام مقصووونا معنووا  ب  وودخل عليوو  عاموول أصووال ، فضووال عوول أن  عموول فيوو  2)

وعبارة الشارح وغير  يوهم أن العوامل ىد يودخل عليو  ولكندوا ب يوؤثر فيو  ، فكوان األولوى بو  أن 

موانام مقصوونا »وىولنوا  «وب  عمل في  بير »بدب مل ىول   «وب  دخل علي  عامل أصال» قول 

فوان ـ  موثالبوون  قصود لف و  ـ   ر د ب  اإلشارة إلى أن اسم الفعل إ ا لم  قصد ب  معنا  «من  معنا 

 العامل ىد  دخل علي  ، و لك وما فى ىول زهير ابل أبى سلمى المزنى  
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عموا نواب عول الفعول وهوو متووثر بالعامول ،  «بوال يووثر»واحتورز بقولو    

وليه بمبنى   لتوثّر  بالعامول ،  «اضرب»فان  نائب مناب  «ضربا ز دا»نحو 
إن وووان نائبووا عوول فانوو  و «نراك»فانوو  منصوووب بالفعوول المحووذوف ، بخووالف 

 فليه متوثرا بالعامل. «أنرك»

وحاصل ما  ور  المصنف أن المصدر الموضوع موضع الفعل وأسماء 
األفعال اشتروا فى النيابة مناب الفعل ، لكل المصدر متووثر بالعامول   فووعرب 

لعدم مشابدت  الحرف ، وأسماء األفعال بير متوثرة بالعامل   فبنيت لمشابدتدا 

 ندا نائبة عل الفعل وبير متوثرة ب .الحرف فى أ
وهذا الذو  ور  المصنف مبنى على أن أسوماء األفعوال ب محول لدوا مول 

 ، وسنذور  لك فى باب أسماء األفعال. (1)اإلعراب والمسولة خالفية 
__________________ 

 لوووووووووووونعم حشووووووووووووو الوووووووووووودّرع أنووووووووووووت إ او

 نعيوووووووووت نوووووووووزال ولوووووووووّج فوووووووووى الوووووووووذّعر   

  
صون بدا اللفظ ، ولذلك وىعوت نائوب فاعول   فدوى مرفوعوة بضومة فنزال فى هذا البيت مق

مقدرة على  خرها منع مل ظدوها اشتغال المحل بحروة البناء األصولى ، ومثلو  ىوول ز ود الخيول 

  
 ىووووووووووود علموووووووووووت سوووووووووووالمة أّن سووووووووووويفى و

 ور وووووووووووووو  ولّمووووووووووووووا نعيووووووووووووووت نووووووووووووووزال    

  
 ون يرهما ىول جر بة الفقعسى  

 عرضووووووووووووونا نوووووووووووووزال فلوووووووووووووم  نزلووووووووووووووا

 ال علووووووووووووويدم أطووووووووووووووّم وانوووووووووووووت نووووووووووووووزو   

  
 

وهو مذهب األخفو  ، ـ  فللعلماء فى إعراب  ثالثة  راء   األولـ  مثال «هيدات ز د»( إ ا ىلت 1)

أن هيدات اسوم فعول موا  مبنوى علوى الفوت  ب ـ  وهو الصحي  الذو رجح  جمدور علماء النحو

رو عليو  ىوول محل ل  مل اإلعراب ، وز د   فاعل مرفووع بالضومة ، وهوذا الورأو هوو الوذو  جو

الناظم إن سبب البناء فى أسماء األفعال ووندا نائبة عل الفعل بير متوثرة بعامل ب ملفووظ بو  وب 

أن هيدات مبتدأ مبنى على الفت  فى محول رفوع   فدوو متووثر ـ  وهو رأو سيبو  ـ  مقدر ، والثانى

أن ـ  لموازنىهوو رأو اوـ  بعامل معنوو وهو اببتداء ، وز ود   فاعول سود مسود الخبور ، والثالوث

 هيدات مفعول مطلظ
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شوووب  الحووورف فوووى ابفتقوووار الوووالزم ، وإليووو  أشوووار بقولووو     (والرابوووع)

فاندوا مفتقورة فوى  «الوذو»و لك واألسماء الموصولة ، نحو  «ووافتقار أّصال»
 .(1)سائر أحوالدا إلى الّصلة   فوشبدت الحرف فى مالزمة ابفتقار ، فبنيت 

لبناء  كون فوى سوتة أبوواب   المضومرات ، وأسوماء وحاصل البيتيل أن ا

الشورط ، وأسووماء ابسوتفدام ، وأسووماء اإلشوارة ، وأسووماء األفعوال ، واألسووماء 
 الموصولة.

* * * 
__________________ 

لفعل محذوف مل معنا  ، وز د   فاعل ب  ، ووونك ىلت   بعد بعدا ز د ، فدو متووثر بعامول لف وى 

  جوورو وووالم النوواظم علووى واحوود موول هووذ ل القوووليل ، الثووانى والثالووث ، محووذوف موول الكووالم ، وب

 وهى األلفاظ الدالة علوى األمور منو ـ  وعلة بناء اسم الفعل على هذ ل القوليل يضمل أبلب ألفاظ 

معنى بم األمر ، وسوائر  محموول عليو  ،  عنوى أن اسوم الفعول أشوب  الحورف شوبدا معنو وا ، ب ـ 

 نيابيا.

مالك فى شرح الكافية الكبرو نوعا خامسا سما  الشب  اإلهموالى ، وفسور  بوون  شوب   ( زان ابل1)

وهوذا  «ألوم ، ّ ، ،»ابسم الحرف فى وون  ب عامال وب معموب. ومثل ل  بووائل السور نحوو 

جار على القول بون فواي  السوور ب محول لدوا مول اإلعوراب   ألندوا مول المتشواب  الوذو ب  ودرك 

يل   إندا فى محل رفع على أندوا مبتودأ خبور  محوذوف ، أو خبور مبتودؤ  محوذوف ، أو معنا  ، وى

فى محل نصب بفعل مقدر واىرأ ونحو  ، أو فى محل جر بواو القسم المحذوفة ، وجعول بعضودم 

مل هذا النوع األسماء ىبل الترويب ، وأسماء الدجاء المسرونة ، وأسماء العدن المسورونة ، وزان 

ا نوعوا سانسوا سوما  الشوب  اللف وى ، وهوو   أن  كوون لفوظ ابسوم ولفوظ حورف مول ابل مالك أ ضو

 الحرفية فى اللفظ. «حاشا»ابسمية   فاندا أشبدت  «حاشا»حروف المعانى ، و لك مثل 

واعلم أن  ىد  جتمع فى اسم واحد مبنى شوبدان فوووثر ، ومول  لوك المضومرات   فوان فيدوا 

اب والغيبووة موول المعووانى التووى يتووونو بووالحروف ، وفيدووا الشووب  الشووب  المعنوووو ، إ  الووتكلم والخطوو

ابفتقارو   ألن وول ضومير  فتقور افتقوارا متوصوال إلوى موا  فسور  ، وفيدوا الشوب  الوضوعى ، فوان 

أبلب الضمائر وضوع علوى حورف أو حورفيل ، وموا زان فوى وضوع  علوى  لوك فمحموول عليو  ، 

 طرنا للباب على وييرة واحدة.
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 ء موووووووا ىووووووود سووووووولمامعووووووورب األسوووووووماو

(1)موووول شووووب  الحوووورف وووووور  وسووووما    
 

  

 ر د أن المعرب خالف المبنّى ، وىد يقودم أن المبنوى موا أشوب  الحورف   

وهووو   مووا لوويه  خوور  ـ  فووالمعرب مووا لووم  شووب  الحوورف ، و نقسووم إلووى صووحي 

وسوما   ـ  وهو   ما  خر  حورف علوة وسوماـ  حرف علّة وور  ، وإلى معتل
بضوم ـ  بضوم الدموزة ووسورها ، وسومـ    ست لغات   اسملغة فى ابسم ، وفي

 بضم السيل ووسرها أ ضا.ـ  السيل ووسرها ، وسما

وز د وعمرو ـ  وهو المنصرفـ  و نقسم المعرب أ ضا إلى متمكل أمكل
نحووو   أحموود ومسوواجد ـ  وهووو بيوور المنصوورفـ  ، وإلووى مووتمكل بيوور أمكوول

 ومصابي   
__________________ 

اسم موصول فى محول  «ما»مضاف إلي   «األسماء»و بتدأ ، ومعرب مضاف م «ومعرب»( 1)

ىد   حرف يحقيظ ، وسولم   فعول موا  ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو   «ىد سلما»رفع خبر المبتدأ 

جوازا يقد ر  هو  عون إلى ما ، والجملة ب محل لدا مل اإلعراب صولة الموصوول ، واأللوف فوى 

 «الحوورف»و ومجوورور متعلووظ بقولوو  سوولم ، وشووب  مضوواف جووار  «موول شووب »لالطووالّ  «سوولما»

جار ومجورور متعلوظ بمحوذوف خبور لمبتودأ محوذوف ، والتقود ر   و لوك  «وور »مضاف إلي  

الواو حرف عطف ، سما   معطوف على أر  ، مجورور بكسورة مقودرة  «وسما»وائل وور  

اللغوات فوى اسوم وموا إحودو ـ  بضوم السويل مقصووراـ  على  خر  منع مل ظدورها التعذر ، وهو

 سيذور  الشارح ، ون ير  فى الوزن هدو وعال ويقى وضحا.

وهدنووا سووؤال ، وهووو أن النوواظم فووى يرجمووة هووذا البوواب بوودأ بووالمعرب وثنووى بووالمبنى فقووال 

 «وابسوم منو  معورب ومبنوى»وحويل أران التقسويم بودأ بوالمعرب أ ضوا فقوال  «المعرب والمبنوى»

 ؟ ف ول واحد مندما بدأ بالمبنى وأخر المعرب ، فما وجد ولكن  حيل بدأ فى التفصيل ويعر
والجواب عل  لك أن  بدأ فى الترجمة والتقسيم بالمعرب لكونو  أشورف مول المبنوى بسوبب 

وونوو  هووو األصوول فووى األسووماء. وبوودأ فووى التعر ووف بووالمبنى لكونوو  منحصوورا ، والمعوورب بيوور 

د أنتجوت أن المبنوى مول األسوماء سوتة منحصور ، أب يورو أن خالصوة الكوالم فوى أسوباب البنواء ىو

 ؟!.أبواب ليه بير
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فغيوور المووتمكل هووو المبنووى ، والمووتمكل   هووو المعوورب ، وهووو ىسوومان   مووتمكل 

 .(1)امكل ، ومتمكل بير أمكل 
* * * 

 فعووووووووووول أمووووووووووور ومضوووووووووووّى بنيووووووووووواو

(2)أعربووووووووا مضوووووووارعا   إن عر وووووووا و   
 

  
 موووووول نووووووون يوويوووووود مباشوووووور ، وموووووول 

(3)فووووتل نووووون إنووووا    ويوووور عوووول موووول    
 

  
__________________ 

( والمتمكل األمكل هو الذو  دخل  التنو ل ، إ ا خال مول أل ومول اإلضوافة ، و جور بالكسورة ، 1)

و سمى المنصرف ، والموتمكل بيور األمكول هوو الوذو ب  نوون ، وب  جور بالكسورة إب إ ا اىتورن 

 بول أو أضيف ، و سمى ابسم الذو ب  نصرف.

 قوورأ بووالجر علووى أنوو   «ومضووى»مضوواف إليوو   «أموور»و دأ ، وفعوول مضوواف مبتوو «وفعوول»( 2)

فعول موا  مبنوى للمجدوول  «بنيا»معطوف على أمر ، و قرأ بالرفع على أن  معطوف على فعل 

فووان  «فعوول»علووى  «مضووى»، واأللووف التووى فيوو  للتثنيووة ، وهووى نائووب فاعوول ، و لووك إ ا عطفووت 

لفاعل ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون فاأللف لالطالّ ، ونائب ا «أمر»عطفت  على 

فعول موا   «عر وا»حرف شورط  «إن»مفعول ب   «مضارعا»فعل وفاعل  «أعربوا»على فعل 

مبنووى علووى الفووت  فووى محوول جووزم فعوول الشوورط ، وألفوو  لالطووالّ ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  ، 

ل المضارع مول النوون وجواب الشرط محذوف  دل علي  السابظ. مل الكالم ، أو   إن عرو الفع

أعرب ، وعرو مل بواب رضوى بمعنوى خوال ، و وويى مول بواب ىعود بمعنوى  خور ، يقوول   عورا  

 إ ا نزل ب  ، ومن  ىول أبى صخر الدذلى  ـ  مثل سما  سمو سمواـ   عرو  عروا

 إنّوووووووووووى لتعرونوووووووووووى لوووووووووووذوراك هوووووووووووّزةو

 وموووووووا انوووووووتفض العصوووووووفور بلّلووووووو  القطووووووور   

  
مضووواف إليووو  ،  «يوويووود»و لوووظ بعووورو ، ونوووون مضووواف جوووار ومجووورور متع «مووول نوووون»( 3)

جار ومجرور معطوف بالواو علوى الجوار والمجورور السوابظ  «ومل نون»صفة لنون  «مباشر»

جوار ومجورور متعلوظ بمحوذوف خبور لمبتودأ  «ويورعل»مضاف إليو   «إنا »و ، ونون مضاف 

، باعتبوار  فعوال  اسم موصوول مفعوول بو  ليورعل «مل»محذوف ، ويقد ر    و لك وائل ويرعل 

ىبل أن  قصد لف   مع سائر الترويب ، مبنى على السوكون فوى محول نصوب ، فوموا بعود أن ىصود 

 الجملة فكل ولمة مندا وحرف مللفظ 
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لما فرغ مل بيان المعرب والمبنوى مول األسوماء شورع فوى بيوان المعورب 

والمبنووى موول األفعووال ، ومووذهب البصوور يل أن اإلعووراب أصوول فووى األسووماء ، 
  فاألصل فى الفعل البناء عندهم ، و هب الكوفيون إلى أن  (1)فرع فى األفعال 

اإلعراب أصل فى األسماء وفى األفعال ، واألول هو الصوحي  ، ونقول ضوياء 

الد ل بل العلج فى البسي  أن بعض النحو يل  هب إلى أن اإلعراب أصل فوى 
 األفعال ، فرع فى األسماء.

   والمبنى مل األفعال ضربان
__________________ 

فعول موا  مبنوى للمجدوول ، ونائوب الفاعول ضومير مسوتتر فيو  جووازا  «فوتل»حروف زبد مثال 

 يقد ر  هو  عون إلى مل ، والجملة ب محل لدا مل اإلعراب صلة الموصول.

( لما وان األصل عند البصر يل فى األسوماء اإلعوراب فوان موا ووان مندوا معربوا ب  سوول عول 1)

اب    ألن ما جاء على أصل  ب  سول عل علت  ، وما جاء مندا مبنيا  سول عول علوة بنائو  علة إعر

، وىد يقدم للناظم والشارح بيان علة بناء ابسم ، وأندوا مشوابدت  للحورف   ولموا ووان األصول فوى 

ة األفعال عندهم أ ضا البناء فان ما جاء مندوا مبنيوا ب  سوول عول علوة بنائو  ، وإنموا  سوول عول علو

إعراب ما أعرب من  وهو المضوارع ، وعلوة إعوراب الفعول المضوارع عنود البصور يل أنو  أشوب  

ابسم فى أن ول واحد مندموا  تووارن عليو  معوان يرويبيوة ب  تضو  التمييوز بيندوا إب بواإلعراب ، 

فومووا المعووانى التووى ينوووارن علووى ابسووم فمثوول الفاعليووة والمفعوليووة واإلضووافة فووى نحووو ىولووك   مووا 

حسوول ز وود   فانووك لووو رفعووت زبوودا لكووان فوواعال وصووار المووران نفووى إحسووان  ، ولووو نصووبت  لكووان أ

مفعوووب بوو  وصووار المووران التعجووب موول حسوون  ، ولووو جرريوو  لكووان مضووافا إليوو  ، وصووار المووران 

ابسووتفدام عوول أحسوول أجزائوو  ، وأمووا المعووانى التووى يتوووارن علووى الفعوول فمثوول الندووى عوول الفعلوويل 

ول مندما وحد  أو عل فعلدما متصاحبيل فى نحو ىولك   ب يعل بالجفواء ويمودح جميعا أو عل األ

لكنوت منديوا عنو  اسوتقالب ، وصوار الموران أنو  ب  جووز لوك أن  «يمدح»عمرا ، فانك لو جزمت 

لكان مسوتونفا بيور ناخول فوى حكوم الندوى ،  «يمدح»يعل بالجفاء وب أن يمدح عمرا ، ولو رفعت 

ندى عل الجفواء موو ون لوك فوى مودح عمورو ، ولوو نصوبت  لكوان معمووب ألن وصار المران أنك م

المصدر ة وصار المران أنك مندى عول الجموع بويل الجفواء ومودح عمورو ، وأنوك لوو فعلوت أ دموا 

 منفرنا جاز.
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 (1)ما ايّفظ على بنائ  ، وهو الماضوى ، وهوو مبنوى علوى الفوت   (أحدهما)

و جمووع فيضووم ، أو ضوومير رفووع مووا لووم  تصوول بوو  وا «ضوورب وانطلووظ»نحووو 
 متحرك فيسكل.

ما اختلف فى بنائ  والراج  أنو  مبنوى ، وهوو فعول األمور نحوو  (والثانى)

 .(2)وهو مبنى عند البصر يل ، ومعرب عند الكوفييل  «اضرب»
والمعرب مل األفعال هو المضارع ، وب  عرب إب إ ا لم يتصل ب  نون 

والفعول  «هول يضوربلّ »التوويود المباشورة التوويد أو نون اإلنوا    فمثوال نوون 

فان لم يتصول  (3)معدا مبنى على الفت  ، وب فرّ فى  لك بيل الخفيفة والثقيلة 
 ب  لم  بل ، و لك وما إ ا
__________________ 

موع أن األصول فوى ـ  ( بنى الفعل الماضى ألن البناء هو األصل ، وإنما وان بناؤ  على حرووة1)

نوو  أشووب  الفعوول المضووارع المعوورب فووى وىوعوو  خبوورا وصووفة وصوولة وحوواب ، ألـ  البنوواء السووكون

واألصل فى اإلعراب أن  كوون بالحرووات ، وإنموا وانوت الحرووة فوى الفعول الماضوى خصوو، 

الفتحة ألندا أخف الحروات ، فقصدوا أن يتعانل خفتدا مع ثقل الفعول بسوبب ووون معنوا  مروبوا ، 

 ويرويب معنا  هو نبلت  على الحد  والزمان.لوال  جتمع ثقيالن فى شىء واحد ، 

مجزوم بالم األمر مقدرة ، وأصل  لتضرب ، فحذفت الالم يخفيفا  «اضرب»( عندهم أن نحو 2)

ثووم حووذف حوورف المضووارعة ىصوودا للفوورّ بوويل هووذا وبوويل المضووارع بيوور  «يضوورب»، فصووار 

الوصوول يوصووال المجووزوم عنوود الوىووف عليوو  ، فوواحتيج بعوود حووذف حوورف المضووارعة إلووى همووزة 

 وفى هذا مل التكلف ما ليه يخفى. «اضرب»فصار ـ  وهو الضانـ  للنطظ بالساول

( ب فرّ فى ايصال نون التوويد بالفعل المضارع ومباشريدا ل  بيل أن يكون ملفوظوا بدوا وموا 3)

 مثل الشارح ، وأن يكون مقدرة وما فى ىول الشاعر ، وهو األضب  بل ىر ع

 أن  ب يدووووووووووووووووووويل الفقيووووووووووووووووووور علّوووووووووووووووووووك

 يرووووووووووع  وموووووووووا والووووووووودّهر ىووووووووود رفعووووووووو     

  
فان أصل ىول  ب يديل ب يدينل بنونيل أوبهموا بم الكلموة والثانيوة نوون التوويود الخفيفوة ، 

فحذفت نون التوويد الخفيفة ، وبقى الفعل بعد حذفدا مبنيا على الفت  فى محول جوزم بوالم الندوى ، 

 لوجب علي  أن  قول ب يدلولو لم يكل نون التوويد مقدرة فى هذا الفعل 
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، وأصول    هول يضوربانّل ،  «هول يضوربانّ »فصل بين  وبيندا ألف اثنيل نحوو 

وراهووة يوووالى ـ  وهووى نووون الرفووعـ  فاجتمعووت ثووال  نونووات   فحووذفت األولووى
 .«(1)هل يضرباّن »األمثال   فصار 

ووذلك  عرب الفعل المضارع إ ا فصل بين  وبيل نون التوويد واو جموع 

 «هوول يضووربّل  ووا هنوود»و  «هوول يضووربّل  ووا ز وودون» وواء مخاطبووة ، نحووو أو 
يضووربونّل ، فحووذفت النووون األولووى لتوووالى األمثووال ، ومووا  «يضووربلّ »وأصوول 

سووبظ ، فصووار يضووربوّن ، فحووذفت الووواو بلتقوواء السوواونيل فصووار يضووربّل ، 

 أصل  يضربينّل   ففعل ب  ما فعل بتضربونّل. «يضربلّ »ووذلك 
وأعربوووا مضووارعا إن عر ووا موول نووون يوويوود »ران بقولوو    وهووذا هووو الموو

فشرط فى إعرابو  أن  عورو مول  لوك ، ومفدومو  أنو  إ ا لوم  عور منو   «مباشر

  كون مبنيا.
فعلم أن مذهب  أن الفعل المضارع ب  بنوى إب إ ا باشوري  نوون التوويود ، 

 دور.فان لم يباشر  أعرب ، وهذا هو مذهب الجم «هل يضربّل  ا ز د»نحو 

و هب األخف  إلوى أنو  مبنوّى موع نوون التوويود ، سوواء ايصولت بو  نوون 
التوويوود أو لووم يتصوول ، ونقوول عوول بعضوودم أنوو  معوورب وإن ايصوولت بوو  نووون 

 التوويد.

والفعول معدوا مبنوّى  «الدندات  ضوربل»ومثال ما ايصلت ب  نون اإلنا  
أنوو  ب  فووى بعووض وتبوو ! ـ رحموو  هللا يعووالىـ  علووى السووكون ، ونقوول المصوونف

 خالف فى
__________________ 

ثوم  كسور ـ  وهموا اليواء و خور الفعولـ  بحذف الياء التى هى عيل الفعل يخلصا مل التقاء الساونيل

 «الفقيور» خر الفعل يخلصا مل التقاء ساونيل  خر ل هما  خر الفعل وبم التعر ف التوى فوى أول 

ا ، فلما وجدنا  لم  حوذف اليواء علمنوا أنو  ىود ألن ألف الوصل ب  عتد بدا ، ا  هى بير منطوّ بد

 حذف نون التوويد وهو  نوبدا.

( أو   بعد أن حرك نون التوويد بالكسر بعد أن وانت مفتوحة ، فرىوا بيندوا وبويل نوون التوويود 1)

التى يتصل بالفعل المسند لواحد ، فى اللفظ ، فان ألف ابثنيل ي در فوى النطوظ وحرووة مشوبعة ، 

 ر النون فى المثنى التبه المسند لالثنيل فى اللفظ بالمسند إلى المفرن.فلو لم يكس
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بنواء الفعول المضوارع مووع نوون اإلنوا  ، ولويه وووذلك ، بول الخوالف موجووون ، 

 .(1)وممل نقل  األستا  أبو الحسل بل عصفور فى شرح اإل ضاح 
* * * 

 وووووووووووّل حوووووووووورف مسووووووووووتحّظ للبنوووووووووواو

(2)األصوووووول فووووووى المبنووووووّى أن  سووووووّكنا و   
 

  
 منووووو   و فوووووت  ، و و وسووووور ، وضوووووم و

(3)وووووو ل أمووووه حيووووث ، والسوووواول وووووم    
 

  

الحروف ولدا مبنية   إ  ب  عتورها ما يفتقر فى نبلتدا علي  إلى إعراب 
 بدون اإلعراب. «مل»فالتيعيض مستفان مل لفظ  «أخذت مل الدّراهم»، نحو 

ووة ، وب واألصل فى البناء أن  كون على السكون   ألن  أخف مول الحر

 حّرك المبنّى إب لسبب والتخلّص مل التقاء الساونيل ، وىد يكون الحروة فتحة 
، وو ل وىام وإّن ، وىد يكون وسرة ، وومه وجير ، وىد يكون ضمة ، وحيوث 

وم ، »، وأما السكون فنحو  [إ ا جررت ب ]وهو حرف  «منذ»و ، وهو اسم ، 

 .«واضرب ، وأجل
__________________ 

مل ىال باعرابو  السوديلى وابول نرسوتو   وابول طلحوة ، ورأ دوم أنو  معورب بواعراب مقودر ( م1)

والوالوودات )منووع موول ظدووور  شووبد  بالماضووى فووى صوويرورة النووون جووزءا منوو    فتقووول فووى نحووو 

   رضعل فعل مضارع مرفوع بضمة مقودرة علوى  خور  منوع ظدورهوا شوب   رضوعل  ( رضعل

 جزءا من .بورضعل فى أن النون ىد صارت في  

جوار  «للبنوا»خبور المبتودأ  «مسوتحظ»مضواف إليو   «حورف»و مبتدأ ، وول مضاف  «ول»( 2)

 «أن»جوار ومجورور متعلوظ باألصول  «فوى المبنوى»مبتدأ  «واألصل»ومجرور متعلظ بمستحظ 

فعل مضارع مبنى للمجدول منصوب بون ، وابلف لالطالّ ، ونائب الفاعول  « سكنا»مصدر ة 

جوازا يقود ر  هوو  عوون إلوى المبنوى ، وأن وموا نخلوت عليو  فوى يوو ول مصودر  ضمير مستتر في 

 خبر المبتدأ ، والتقد ر   واألصل فى المبنى يسكين  ، والمران وون  ساونا.

مبتدأ موؤخر ، مرفووع بوالواو نيابوة  « و»جار ومجرور متعلظ بمحذوف خبر مقدم  «ومن »( 3)

معطووف علوى  «و و»مضواف إليو   «فوت »و مضواف عل الضمة ألن  مل األسماء الستة ، و و 

معطوووف علووى وسوور بتقوود ر مضوواف   أو و و ضووم  «وضووم»مضوواف إليوو   «وسوور» و السووابظ 

معطوفان على أ ول بحورف عطوف  «أمه ، حيث»متعلظ بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف  «وو ل»

 ز العكه.خبر  ، و جو «وم»والساول الواو عاطفة أو لالستوناف ، الساول   مبتدأ »محذوف 
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وعلم مما مثلنا ب  أن البناء على الكسور والضوم ب  كوون فوى الفعول ، بول 

فووى ابسووم والحوورف ، وأن البنوواء علووى الفووت  أو السووكون    كووون فووى ابسووم ، 
 .(1)والفعل ، والحرف 

* * * 

 الّرفووووووع والنّصووووووب اجعلوووووول إعرابووووووواو

(2)بسوووووم وفعووووول ، نحوووووو   لووووول أهابوووووا    
 

  
  ، ومووووواابسوووووم ىووووود خّصوووووص بوووووالجرّ و

(3)ىوووود خّصووووص الفعوووول بووووون  نجزمووووا    
 

  
__________________ 

(  ور النواظم والشوارح أن مول المبنيوات موا  كوون بنواؤ  علوى السوكون ، ومنو  موا  كوون بنواؤ  1)

على حروة مل الحروات الثال . واعلم أن   نوب عل السوكون فوى البنواء الحوذف ، والحوذف  قوع 

تل اآلخر ، نحو   ابز وارم واسع ، والثانى   األمور المسوند إلوى فى موضعيل   األول األمر المع

ألف اثنيل أو واو جماعة أو  اء مخاطبة ، نحو اوتبا واوتبوا واوتبوى ، وأنو   نووب عول الفوت  فوى 

البناء شيآن   أولدما الكسر ، و لك فى جمع المؤنث السالم إ ا وىع اسما لال النافيوة للجونه ، نحوو 

يدما الياء و لك فى جمع المذور السالم والمثنى إ ا وىع أحودهما اسوما لوال النافيوة ب مسلمات ، وثان

للجنه أ ضا ، نحو   ب مسلميل ، وأن   نوب عول الضوم فوى البنواء شويآن   أحودهما األلوف و لوك 

فى المثنى إ ا وىع منانو نحو    ا ز دان ، وثانيدما الواو ، و لك فى جمع الموذور السوالم إ ا وىوع 

 نو أ ضا ، نحو    ا ز دون.منا

فعول أمور  «اجعلول»معطوف عليو   «والنصب»مفعول ب  أول بجعلل مقدم علي   «والرفع»( 2)

مبنى على الفوت  بيصوال  بنوون التوويود الخفيفوة ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت 

عطوف علوى اسوم م «وفعل»جار ومجرور متعلظ باعرابا  «بسم»مفعول ثان بجعلل  «إعرابا»

 «أهابوا»حرف نفوى ونصوب واسوتقبال  «لل»خبر لمبتدأ محذوف ، والتقد ر   و لك نحو  «نحو»

فعل مضارع منصووب بلول ، واأللوف لالطوالّ ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوا ، 

 ونحو مضاف وجملة الفعل والفاعل فى ىوة مفرن مضاف إلي .

فعل ما  ، مبنوى للمجدوول ونائوب الفاعول  «خصص»قيظ حرف يح «ىد»مبتدأ  «وابسم»( 3)

 ضمير مستتر في  جوزا يقد ر  هو  عون إلى ابسم ، والجملة فى محل رفع
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 فوووارفع بضوووّم ، وانصوووبل فتحوووا ، وجووور

(1)وسوووووورا   ووووووووذور هللا عبووووووود   سووووووور    
 

  

 اجوووووزم بتسوووووكيل ، وبيووووور موووووا  وووووورو

(2) نوووووب ، نحووووو   جووووا أخوووووبنى نموووور    
 

  
__________________ 

مصودر ة  الكاف حرف جور ، وموا   «وما»جار ومجرور متعلظ بخصص  «بالجر»خبر المبتدأ 

نائووب فاعلوو  ، ومووا مووع  «الفعوول»فعوول مووا  مبنووى للمجدووول  «خصووص»حوورف يحقيووظ  «ىوود»

الباء حورف جور ،  «بون»مدخولدا فى يوو ل مصدر مجرور بالكاف   أو وكون الفعل مخصصا 

فعووول مضووارع منصوووب بووون ، واأللووف لالطوووالّ ،  «مووا نجز»وأن حوورف مصوودرص ونصووب 

والفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عوون إلوى الفعول ، وأن ومودخولدا فوى يوو ول مصودر 

 مجرور بالباء   أو بابنجزام ، والجار والمجرور متعلظ بخصص.

مجورور جوار و «بضوم»فعل أمر ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت  «فارفع»( 1)

الووواو عاطفووة ، انصووب   فعوول أموور مبنووى علووى الفووت  بيصووال  بنووون  «وانصووبل»متعلووظ بووارفع 

منصوووب علووى نووزع الخووافض أو بفووت   «فتحووا»التوويوود الخفيفووة ، وهووو معطوووف علووى ارفووع 

الواو عاطفة ، جر   فعول أمور معطووف علوى ارفوع ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا  «وجر»

الكواف  «ووذور هللا عبود   سور»ىول  فتحا منصوب على نوزع الخوافض  مثل «وسرا»يقد ر  أنت 

حرف جر ومجرور  محذوف ، والجوار والمجورور خبور لمبتودأ محوذوف والتقود ر   و لوك ووائل 

وقولك ، و ور   مبتدأ ، و ور مضواف ولفوظ الجاللوة مضواف إليو  مول إضوافة المصودر لفاعلو  ، 

هرة ، وعبد مضاف والضمير مضاف إليو  ، و سور وعبد   مفعول ب  لذور منصوب بالفتحة ال ا

  فعل مضارع ، والفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى  وور ، والجملوة فوى محول 

 رفع خبر المبتدأ.

الواو عاطفة ، اجزم   فعل أمر معطووف علوى ارفوع ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو   «واجزم»( 2)

الوواو لالسوتوناف ، بيور    «وبيور»ر متعلوظ بواجزم جوار ومجورو «بتسوكيل»وجوبا يقد ر  أنت 

اسووم موصووول مضوواف إليوو  مبنووى علووى السووكون فووى محوول جوور  «مووا»و مبتوودأ ، وبيوور مضوواف 

فعل ما  مبنى للمجدول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هوو  عوون إلوى  « ور»

مضوارع ، والفاعول ضومير  فعل « نوب»ما الموصولة ، والجملة ب محل لدا مل اإلعراب صلة 

خبور  «نحوو»مستتر في  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى بيور. والجملوة فوى محول رفوع خبور المبتودأ 

فاعول مرفووع بوالواو  «أحوو»فعل ما  ىصر للضرورة  «جا»لمبتدأ محذوف ، أو   و لك نحو 

 مضاف إلي  «بنى»و أخو مضاف ألن  مل األسماء الستة ، و
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الرفع ، والنصب ، والجر ، والجزم   فوما الرفع أنواع اإلعراب أربعة   

ز وود  قوووم ، وإّن ز وودا لوول »والنصووب فيشووترك فيدمووا األسووماء واألفعووال نحووو 
وأموووا الجووزم فيخوووتص  «بز وود»وأمووا الجووور فيخووتص باألسوووماء ، نحووو  « قوووم

 .«لم  ضرب»باألفعال ، نحو 

سرة ، والرفع  كون بالضمة ، والنصب  كون بالفتحة ، والجر  كون بالك
والجزم  كون بالسكون ، وما عدا  لوك  كوون نائبوا عنو  ، وموا نابوت الوواو عول 

جوا أخوو بنووى »مول ىولوو     «بنوى»واليوواء عول الكسورة فووى  «أخوو»الضومة فوى 

 وسيذور بعد هذا مواضع النيابة. «نمر
* * * 

 ارفووووووع بووووووواو ، وانصووووووبّل بوووووواأللف ، و

(1)مووا موول األسووما أصووف ـ  اجوورر بيوواءو   
 

  

بيان ما  عرب بالنيابة عّما سبظ  ور  ، والمران باألسوماء التوى  شرع فى

 سيصفدا
__________________ 

مضواف إليو  ، مجورور بالكسورة  «نمور»و مجرور بالياء ألن  جمع موذور سوالم ، وبنوى مضواف 

ال اهرة ، وسكل ألجل الوىف ، والجملة مول الفعول وفاعلو  فوى ىووة مفورن مجورور باضوافة نحوو 

 إلي .

الواو لالستوناف ، ارفع فعل أمور ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت  «وارفع»( 1)

الوواو عاطفوة ، انصوب   فعول أمور مبنوى علوى الفوت  بيصوال   «وانصوبل»متعلوظ بوارفع  «بواو»

بنون التوويد الثقيلة ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت ، وهوو معطووف علوى ارفوع 

الواو عاطفوة ، اجورر   فعول أمور مبنوى علوى  «واجرر»ومجرور متعلظ بانصب جار  «باأللف»

جوار  «بيواء»السكون ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبا يقد ر  أنوت ، وهوو معطووف علوى ارفوع 

جوار ومجورور  «مول األسوما»اسم موصول ينازع  األفعال الثالثة  «ما»ومجرور متعلظ باجرر 

فعوول مضووارع ، وفاعلوو   «أصووف»ل موول مووا الموصووولة متعلووظ بوصووف اآليووى ، أو بمحووذوف حووا

ضمير مستتر في  وجوبا يقد ر  أنا ، والجملة صلة الموصول ب محل لدا مل اإلعوراب ، والعائود 

 الذو أصف . ضمير محذوف منصوب المحل بوصف ، أو  



 شرح ابل عقيل   الجزء األول .......................................................................  44

األسماء الستة ، وهى أب ، وأخ ، وحم ، وهل ، وفو  ، و و مال   فدذ  يرفوع 

ويجور باليواء  «رأ وت أبوا »وينصوب بواأللف نحوو  «جواء أبوو ز ود»بالواو نحو 
والمشوودور أندووا معربووة بووالحروف   فووالواو نائبووة عوول  «مووررت بوبيوو »نحووو 

الضمة ، واأللف نائبة عل الفتحة ، والياء نائبوة عول الكسورة ، وهوذا هوو الوذو 

ا ، والصوحي  أندو «إلوى  خور البيوتـ  وارفع بواو»أشار إلي  المصنف بقول    
معربة بحروات مقدّرة على الواو واأللف واليواء   فوالرفع بضومة مقودرة علوى 

الواو ، والنصب بفتحة مقدرة على األلف ، والجر بكسورة مقودرة علوى اليواء   

 .(1)فعلى هذا المذهب الصحي  لم  نب شىء عل شىء مما سبظ  ور  
__________________ 

هوذ  األىوووال ثالثووة ، األول   أندووا معربووة موول مكووان ( فوى هووذ  المسووولة أفوووال وثيوورة ، وأشوودر 1)

واحد ، والواو واأللف والياء هى حوروف اإلعوراب ، وهوذا رأو جمدوور البصور يل وإليو   هوب 

والثوانى   أندوا معربوة  أبو الحسل األخف  فى أحد ىولي  ، وهو الذو  ور  النواظم هنوا وموال إليو .

جواء »ة علوى الوواو واأللوف واليواء ، فوا ا ىلوت مول مكوان واحود أ ضوا ، وإعرابدوا بحرووات مقودر

فوووبوك   فاعول مرفوووع بضومة مقوودرة علوى الووواو منوع موول ظدورهوا الثقوول ، وهوذا مووذهب  «أبووك

سوويبو   ، وهووو الووذو  ووور  الشووارح وزعووم أنوو  الصووحي  ، ورجحوو  النوواظم فووى وتابوو  التسووديل ، 

مذهب هؤبء هو الوذو ىودمنا  ونسب  جماعة مل المتوخر ل إلى جمدور البصر يل ، والصحي  أن

 ور  ، ىوال أيبواع سويبو     إن األصول فوى اإلعوراب أن  كوون بحرووات ظواهرة أو مقودرة فمتوى 

أمكل هذا األصل لم  جز العدول عن  إلى الفروع ، وىد أمكل أن نجعل اإلعراب بحرووات مقودرة 

أندوا معربوة مول مكوانيل ، فيجب المصير إلي  ، والقول الثالث   ىول جمدور الكوفييل ، وحاصل  

ىالوا   إن الحروات يكوون إعرابوا لدوذ  األسوماء فوى حوال إفرانهوا   أو ىطعدوا عول اإلضوافة ،  .،

 «هوذا أبووك»فتقول   هذا أب لك وىد رأ ت أخا لك ، ومررت بحم ، فا ا ىلت فى حال اإلضافة ، 

ة إعراب ، ألن الحرووة فالضمة باىية على ما وانت علي  فى حال اإلفران ، فوجب أن يكون عالم

التى يكون عالمة إعراب للمفرن فى حالة إفران  هى بعيندا التوى يكوون عالموة إلعرابو  فوى حوال 

فكذا هنوا. وووذا  ؟لم  تغير الحال «هذا بالمك»فا ا ىلت  «هذا بالم»إضافت  ، أب يرو أنك يقول 

ة يجرو مجرو الحروات فوى الواو واأللف والياء بعد هذ  الحروات فى حال إضافة األسماء الست

 دليل أندا يتغير فى حال الرفعووندا إعرا ا ، ب
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 إن صووووووووحبة أبانووووووووا   « و»موووووووول  اك 

(1)الفووووووم ، حيووووووث الموووووويم منوووووو  بانووووووا و   
 

  

 و ـ  أو   مل األسماء التى يرفع بالواو ، وينصب باأللف ، ويجّر بالياء
جواءنى  و »أن يكوون بمعنوى صواحب ، نحوو  « و»، وفم ، ولكل  شوترط فوى 

أو   إن أفدوم  «إن صحبة أبانوا»أو   صاحب مال ، وهو المران بقول     «مال

الطائيووة   فاندووا ب يفدووم صووحبة ، بوول هووى  « و»صووحبة ، واحتوورز بووذلك عوول 
بمعنى صاحب ، بل يكون مبنيّة ، و خرها  « و»بمعنى الذو   فال يكون مثل 

، ورأ وووت  و ىوووام ،  جووواءنى  و ىوووام»الوووواو رفعوووا ، ونصوووبا ، وجووورا ، ونحوووو 
   ومن  ىول    «ومررت بذو ىام

 ـ  (4)

 فاّموووووووووا وووووووووورام موسووووووووورون لقيوووووووووتدم 

 فحسوووووبى مووووول  و عنووووودهم موووووا وفانيوووووا   

  
__________________ 

والنصب والجر ، فدل  لك على أن الضمة والواو جميعا عالموة للرفوع ، والفتحوة واأللوف جميعوا 

  للجر ، وإنما ألجو العرب إلى  لك ىلة حروف هوذ  عالمة للنصب ، والكسرة والياء جميعا عالم

بحوروف زائودة ، يكثيورا ـ  فى حال اإلضافة التوى هوى مول خصوائص ابسومـ  األسماء ، فرفدوها

 لحروفدا.

موول  ا   جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف خبوور مقوودم ، والكوواف حوورف خطوواب  «موول  اك»( 1)

أبوان   فعول موا   «أبانا»دم ألبان مفعول ب  مق «صحبة»حرف شرط  «إن»مبتدأ مؤخر  « و»

، وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى  و ، وألف  لالطالّ وهو فعل شورط مبنوى 

علووى الفووت  فووى محوول جووزم ، والجووواب محووذوف ، والتقوود ر   إن أبووان  و صووحبة فارفعوو  بووالواو 

ومجرور متعلظ ببوان  جار «من »مبتدأ  «الميم»ظرف مكان  «حيث»معطوف على  و  «والفم»

فعل موا  بمعنوى انفصول ، مبنوى علوى الفوت  ب محول لو  مول اإلعوراب ، وفاعلو  ضومير  «بانا»

مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى الميم ، وألفو  لالطوالّ وجملتو  فوى محول رفوع خبور المبتودأ 

 إليدا. «حيث»الذو هو ىول  الميم ، وجملة المبتدأ وخبر  فى محل جر باضافة 

 م من ور بل سحيم الفقعسى ، وىدهذا بيت مل الطو ل ، وهو مل والـ  4
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.................................................................................. 
__________________ 

فووى مبحووث األسووماء الخمسووة ، وفووى بوواب  (7ش )استشوودد بوو  ابوول هشووام فووى أوضوو  المسووالك 

وىبول البيوت  مورييل أ ضوا. (155ش )عل الشارح هنا ، واستشدد ب  األشومونى الموصول ، وما ف

 المستشدد ب  ىول   

 لسوووووت بدووووواج فوووووى القووووورو أهووووول منوووووزل و

 علوووووووى زانهوووووووم أبكوووووووى وأبكوووووووى البواويوووووووا   

  

 فاّمووووووووووووا ووووووووووووورام موسوووووووووووورون لقيووووووووووووتدم 

 . البيوووووووووت .. فحسوووووووووبى مووووووووول  و عنووووووووودهم   

  

 إموووووووووووا وووووووووووورام معسووووووووووورون عوووووووووووذريدم و

 ت حيائيووووووووووووواإموووووووووووووا لووووووووووووووام فوووووووووووووانّخرو   

  

 عرضووووووى أبقووووووى مووووووا انّخوووووورت  خيوووووورةو

 بطنووووووووووووى أطو وووووووووووو  وطووووووووووووّى رنائيوووووووووووواو   

  
اسووم فاعوول موول الدجوواء ، وهووو الووذم والقوودح ، يقووول   هجووا   دجووو  هجوووا  «هوواج»اللغووة   

هنووا نالووة علووى السووببية  «فووى»و إووورام الضوويف ، ـ  بكسوور القوواف مقصوووراـوو  «القوورو»وهجوواء 

أو بسوبب هورة  «نخلوت امورأة النوار فوى هورة» عليو  وسولّم   والتعليل ، مثلدا فى ىولو  صولّى هللا

ومل أجل ما صنعت  معدا ،  ر د أن  لل  دجو أحدا ولول  ذمو  و قودح فيو  بسوبب القورو علوى أ وة 

حوال ، و لووك ألن النوواس علووى ثالثوة أنووواع   النوووع األول ووورام موسورون ، والنوووع الثووانى ووورام 

دم ، والنوع الثالوث لووام بدوم شو  وبخول وضونانة ، وىود معسرون بير واجد ل ما  قدمون  لضيفان

جموع ووور م ، وأران  «وورام» وور هوؤبء األنوواع الثالثوة ، و وور موع وول واحود حالو  بالنسوبة لو  

 وو ميسوورة وبنووى ، وعنوودهم مووا  «موسوورون»الطيوب العنصوور الشوور ف اآلبوواء ، وىووابلدم باللوووام 

 جدون ما  قدمونو  موع وورم نفوسودم وطيوب  وو عسرة وضيظ ب  «معسرون» قدمون  للضيفان 

 عنصرهم.
حورف شورط ويفصويل ، مبنوى علوى السوكون ب محول لو  مول اإلعوراب  «إما»اإلعراب   

إمووا لقينووى ووورام ، ونحووو  لووك ،  فاعوول بفعوول محووذوف  فسوور  السووياّ ، ويقوود ر الكووالم   «ووورام»

نعوت لكورام ، ونعوت  «موسورون»مرفوع بذلك الفعل المحذوف ، وعالمة رفع  الضمة ال واهرة 

المرفوع مرفوع ، وعالمة رفع  الواو نيابة عول الضومة ألنو  جموع موذور سوالم ، والنوون عوو  

لقوى   فعول موا  مبنوى علوى فوت  مقودر ب محول لو  مول  «لقيوتدم»عل التنو ل فوى ابسوم المفورن 

لغوائبيل اإلعراب ، والتاء ضمير المتكلم فاعل لقى ، مبنى على الضوم فوى محول رفوع ، وضومير ا

 العائد إلى ورام مفعول ب  مبنى على السكون فى محل نصب. وجملة الفعل الماضى وفاعل 
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.................................................................................. 
__________________ 

الشورط ، حورف الفواء واىعوة فوى جوواب  «فحسوبى»ومفعول  ب محل لدوا مول اإلعوراب يفسوير ة 

مبنى على الفت  ب محل ل  مل اإلعراب ، حسوب   اسوم بمعنوى وواف خبور مقودم ، وهوو مضواف 

حرف جر مبنى على السوكون ب  «مل»و اء المتكلم مضاف إلي  ، مبنى على الفت  فى محل جر 

اسوم موصوول بمعنوى الوذو مبنوى علوى السوكون فوى محول جور بمول ، وإن رو وت  « و»محل ل  

رور بموول ، وعالمووة جوور  اليوواء نيابووة عوول الكسوورة ، والجووار والمجوورور متعلووظ فدووو مجوو « و»

عند   ظرف متعلظ بمحذوف  قع صولة للموصوول الوذو هوو  و بمعنوى الوذو ،  «عندهم»بحسب 

اسووم  «مووا»وعنوود مضوواف وضوومير الغووائبيل مضوواف إليوو  ، مبنووى علووى السووكون فووى محوول جوور 

وفوى   فعول موا   «وفانيوا»ون فى محول رفوع موصول بمعنى الذو مبتدأ مؤخر مبنى على السك

مبنووى علووى فووت  مقوودر علووى األلووف منووع موول ظدووور  التعووذر ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  جوووازا 

يقد ر  هو  عون إلى ابسم الموصول الذو هو ما ، والنون للوىا ة ، و اء المتكلم مفعوول بو  مبنوى 

 فاعل  ومفعول  ب محل صلة ما.على الفت  فى محل نصب ، واأللف لالطالّ ، وجملة وفى و

فووى هووذ  العبووارة اسووم موصووول  « و»فووان  «فحسووبى موول  و عنوودهم»الشوواهد فيوو    ىولوو  

 «فحسوبى مول  و عنودهم»بمعنى الذو ، وىد رو ت هذ  الكلمة بروا تيل   فمل العلماء مل روو 

بمعنوى صواحب التوى  « و»الموصولة يعامل معامول  « ا»بالياء ، واستدل بدذ  الروا ة على أن 

والتوى هووى موول األسووماء الخمسووة ، فترفووع بووالواو ، وينصووب بوواأللف ، ويجوور باليوواء ومووا فووى هووذ  

ومول العلمواء  العبارة على هذ  الروا ة ، ومعنى  لك أندا معربوة و تغيور  خرهوا بتغيور التراويوب.

ل التوى هوى اسوم موصوو « و»بوالواو ، واسوتدل بدوا علوى أن  «فحسبى مل  و عندهم»مل روو 

مبنية ، وأندا يجىء بالواو فى حالة الرفع وفى حالة النصب وفوى حالوة الجور جميعوا وهوذا الوجو  

هو الراج  عند النحاة   وسيذور الشارح هذا البيت مرة أخرو فوى بواب الموصوول ، و نبو  علوى 

كول الروا تيل جميعا ، وعلى أن روا ة الواو يدل على البناء وروا وة اليواء يودل علوى اإلعوراب ، ل

على روا ة الياء  كون اإلعراب فيدا بالحروف نيابة عل الحرووات علوى الوراج  ، وعلوى روا وة 

 الواو يكون الكلمة فيدا مبنية على السكون ، فاعرف  لك وب ينس .
 وأما ىول الشاعر  »ىال ابل من ور فى لسان العرب   

 فاّن بيت يميم  و سمعت ب **
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هذا »األحرف زوال الميم من  ، نحو ووذلك  شترط فى إعراب الفم بدذ  

والفوم حيوث المويم »  وإلي  أشوار بقولو     «فو  ، ورأ ت فا  ، ون رت إلى في 
أو   انفصولت منو  المويم ، أو زالوت منو    فوان لوم يوزل منو  أعورب  «من  بانا

 .«هذا فم ، ورأ ت فما ، ون رت إلى فم»بالحروات ، نحو 

* * * 

 وووووووووذاك ، وهوووووووول ـ  أب ، أخ ، حووووووووم

(1)الوووونّقص فووووى هووووذا األخيوووور أحسوووول و   
 

  

 فووووووووووووووووى أب ويالييوووووووووووووووو   نوووووووووووووووودرو

(2)ىصوووووورها موووووول نقصوووووودّل أشوووووودر و   
 

  

اللّوذ ل سوبظ  « و ، وفوم»يجورو مجورو  «أبوا ، وأخوا ، وحموا» عنى أن 

  ورهما  
__________________ 

هنا بمعنوى الوذو ، وب  كوون فوى الرفوع والنصوب والجور إب علوى لفوظ واحود ،  « و»فان 

ليست بالصفة التى يعرب نحو ىولك   مررت برجل  و مال ، وهو  و موال ، ورأ وت رجوال  ا و

مال ، ويقوول   رأ وت  و جواءك ، و و جواءاك ، و و جواءوك ، و و جاءيوك ، و و جونوك ، بلفوظ 

واحد للمذور والمؤنث ، ومل أمثال العرب   أيى علي   و أيى على النواس ، أو الوذو أيوى علويدم 

 ا . «منصور   وهى لغة طيىء ، و و بمعنى الذو، ىال أبو 

 و التوى بمعنوى الوذو »وفى البيت الذو أنشد  فى صدر والم  شاهد والوذو معنوا علوى أن 

نعت لبيوت يمويم  « و سمعت ب »يكون بالواو ولو وان موضعدا جرا أو نصبا   فان ىول الشاعر 

ان بيوت يمويم  ا سومعت بو  ، فلموا معربوة لقوال   فو « و»المنصوب على أن  اسم إن ، ولوو وانوت 

 جاء بدا بالواو فى حال النصب علمنا أن   راها مبنية ، وبناؤها وما علمت على السكون
جوار ومجورور  «ووذاك»معطوفان على أب مع حذف حرف العطوف  «أخ حم»مبتدأ  «أب»( 1)

تودأ ، الوواو عاطفوة ، هول   مب «وهول»متعلظ بمحذوف خبر ينازع  ول مل أب وما عطوف عليو  

جوار ومجورور متعلوظ بوالنقص ،  «فى هذا»مبتدأ  «والنقص»وخبر  محذوف ، أو   وهل وذاك 

 خبر المبتدأ. «أحسل»بدل أو عطف بيان مل اسم اإلشارة أو هو نعت ل   «األخير»أو بوحسل 

فعوول  « نودر»معطوووف علوى أب  «ويالييو »جوار ومجورور متعلووظ بينودر اآليوى  «وفوى أب»( 2)

الووواو  «وىصوورها»ضوومير مسووتتر فيوو  جوووازا يقوود ر  هووو  عووون إلووى الوونقص  مضووارع ، وفاعلوو 

مول نقوص   جوار  «مول نقصودل»عاطفة ، ىصر   مبتدأ ، وىصر مضاف والضمير مضاف إلي  

 خبر المبتدأ. «أشدر»ومجرور متعلظ بوشدر. ونقص مضاف والضمير مضاف إلي  
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ذا أبو  وأخو  وحموها ه»فترفع بالواو ، وينصب باأللف ، ويجّر بالياء ، نحو 

وهوذ  هوى اللغوة  «، ورأ ت أبا  وأخا  وحماها ، ومررت بوبيو  وأخيو  وحميدوا
 المشدورة فى هذ  الثالثة ، وسيذور المصنف فى هذ  الثالثة لغتيل أخر يل.

فالفصي  في  أن  عرب بالحروات ال اهرة على النوون ، وب  «هل»وأما 

ز ود ، ورأ وت هول ز ود ، وموررت هذا هل » كون فى  خر  حرف علة ، نحو 
أو    «والوونقص فووى هووذا األخيوور أحسوول»وإليوو  أشووار بقولوو     «(1)بدوول ز وود 

أحسوول موول اإليمووام ، واإليمووام جووائز لكنوو  ىليوول جوودا ، نحووو  «هوول»الوونقص فووى 

وأنكور الفوّراء جوواز إيمامو  ،  «هذا هنو  ، ورأ ت هنا  ، ون ورت إلوى هنيو »
ام عل العرب ، ومل حفظ حّجة على مل لوم وهو مححوج بحكا ة سيبو   اإليم

  حفظ.

إلوى  «إلوى  خور البيوتـ  وفى أب ونالييو   نودر»وأشار المصنف بقول    
فاحوودو اللغتوويل ـوو  «أخ ، وحووم»وهمووا ـ  ويالييوو  «أب»اللغتوويل البوواىيتيل فووى 

النّقص ، وهو حذف الواو واأللف والياء ، واإلعراب بالحروات ال اهرة على 

هذا أب  وأخ  وحمدا ، ورأ وت أبو  وأخو  وحمدوا ، »والميم ، نحو الباء والخاء 
 وعلي  ىول    «ومررت بوب  وأخ  وحمدا
__________________ 

مل يعوزو بعوزاء الجاهليوة فوعضوو  بدول أبيو  ، وب »( ومل  لك ىول  علي  الصالة والّسالم   1)

فوالن ، و وا لفوالن ، والغور  أنوو  ويعوزو بعوزاء الجاهليوة معنوا  نعوا بودعائدا فقوال    وا ل «يكنووا

 وودعو إلووى العصووبية القبليووة التووى جدوود النبووى صوولّى هللا عليوو  وسوولّم جدوود  فووى محوهووا. ومعنووى 

ىولوا ل   لك بلفظ صور   ،  «وب يكنوا»ىولوا ل    عض أ ر أبيك ، ومعنى  «أعضو  بدل أبي »

حيوث جور لفوظ  «بدول أبيو »    مبالغة فى التشنيع علي  ، ومحل ابستشدان ىولو  صولوات هللا عليو

 ر ودون مول  «مل  طل هول أبيو   نتطوظ بو »الدل بالكسرة ال اهرة ، ومل  لك ىولدم فى المثل   

 300/  2فوى  4015وان ور  فوى مجموع األمثوال رىوم )وثر إخوي  اشتدبدم ظدر  وىوو بدم عز  

 (بتحقيقنا
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 ـ  (5)

 بوبووووووو  اىتووووووودو عووووووودّو فوووووووى الكوووووووورم 

 لوووووووووم مووووووووول  شووووووووواب  أبووووووووو  فموووووووووا ظو   

  

وفووى أب ويالييوو  »ويالييوو  ، ولدووذا ىووال    «أب»وهووذ  اللغووة نووانرة فووى 
ويالي  أن  كون بواأللف    «أب»أو    ندر النقص ، واللغة األخرو فى  « ندر

هوذا أبوا  وأخوا  وحماهوا ، ورأ وت أبوا  وأخوا  »رفعا ، ونصبا ، وجرا ، ونحوو 

 لشاعر  وحماها ، ومررت بوبا  وأخا  وحماها ، وعلي  ىول ا
__________________ 

 نسب هذا البيت لرؤبة بل العجاج ، مل ولمة  زعمون أن  مدح فيدا عدو بول حوايم الطوائى ، ـ  5

 وىبل  ىول   

 أنووووووووووووت الحلوووووووووووويم واألميوووووووووووور المنووووووووووووتقم 

 يصوووووووودع بووووووووالحّظ وينفوووووووووى موووووووول ظلوووووووووم    

  
نو  جعلو   ر ود أ «اىتودو»أران ب  عدو بل حوايم الطوائى الجووان المشودور  «عدو»اللغة   

 ر ود أنو  لوم   لوم أمو    ألنو  جواء علوى مثوال أبيو   «فموا ظلوم»لنفس  ىدوة فسار على ندج سيري  

الوذو  نسوب إليو  ، و لووك ألنو  لوو جوواء مخالفوا لموا عليوو  أبوو  مول السوومت أو الشوب  أو مول الخلووظ 

مثوال رىوم ان ور مجموع األ)والصفات لنسب  الناس إلى بير  ، فكان فى  لك ظلم ألمو  وايدوام لدوا 

 (.بتحقيقنا 300/  2فى  4020
الجار والمجرور متعلظ باىتدو ، وأب مضاف والضومير مضواف إليو   «بوب »اإلعراب   

جوار ومجورور بالكسورة ال واهرة متعلوظ بافتودو  «فوى الكورم»فعل ما  وفاعلو   «اىتدو عدو»

الشوورط فعوول مضوارع فعوول  « شوواب »اسوم شوورط مبتودأ  «وموول»أ ضوا ، وسووكل المجورور للوىووف 

مفعوول بو   «أبو »مجزوم بالسكون ، وفاعل  ضمير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى مول 

فعول موا  ،  «ظلوم»الفاء واىعوة فوى جوواب الشورط ، وموا   نافيوة  «فما»ليشاب  ، ومضاف إلي  

وفاعل  ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو ، والجملوة فوى محول جوزم جوواب الشورط ، وجملوة 

اب  فى محل رفع خبر المبتودأ الوذو هوو اسوم الشورط ، وهوذا أحود ثالثوة أىووال ، وهوو الشرط وجو

 الذو نرجح  مل بيندا ، وإن رج  وثير مل النحاة بير .
حيوث جور األول بالكسورة ال واهرة ، ونصوب الثوانى  « شاب  أبو ـ  بوب »الشاهد في    ىول  

ون هذا ابسوم بالحرووات ال واهرة علوى بالفتحة ال اهرة. وهذا  دل على أن ىوما مل العرب  عرب

 أواخر  ، وب  جتلبون لدا حروف العلة لتكون عالمة إعراب.
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 ـ  (6)

 إّن أباهووووووووووووووووووا وأبووووووووووووووووووا أباهووووووووووووووووووا

 ىوووووووود بلغووووووووا فووووووووى المجوووووووود با تاهووووووووا   

  
__________________ 

نسوب العينوى والسويد المريضوى فوى شورح القواموس هوذا البيوت ألبوى الونجم العجلوى ، ونسوب  ـ  6

لرؤبة بل العجاج ، و ور العينى أن أبوا ز ود نسوب  فوى نووانر  لوبعض أهول الويمل. وىود  الجوهرو

بحثت النوانر فلم أحد فيدا هذا البيوت ، ولكنوى وجودت أبوا ز ود أنشود فيدوا عول أبوى الغوول لوبعض 

 أهل اليمل  

 أّو ىلووووووووووووووووووو، راوووووووووووووووووووب يراهووووووووووووووووووا

 طوووووووووووواروا علوووووووووووويدّل فشوووووووووووول عالهووووووووووووا   

  

 اشوووووووووووودن بمثنووووووووووووى حقووووووووووووب حقواهوووووووووووواو

 ناجيووووووووووووووووووووووا أباهوووووووووووووووووووووواناجيووووووووووووووووووووووة و   

  
وفى هذ  األبيات شاهد للمسولة التى معنا ، وىافيتدا هى ىافية بيت الشواهد ، ومول هنوا وىوع 

فاعول بقولو     «أباها»فان  «وناجيا أباها»السدو للعينى ، فوما الشاهد فى هذ  األبيات ففى ىول    

عووذر ، وهووذ  لغووة وهووذا الفاعوول مرفوووع بضوومة مقوودرة علووى األلوف منووع موول ظدورهووا الت «ناجيوا»

 .«وناجيا أبوها»القصر ، ولو جاء ب  على لغة التمام لقال   
أبا   اسوم إن منصووب بفتحوة مقودرة علوى  «أباها»حرف يوويد ونصب  «إن»اإلعراب   

األلووف ، و حتموول أن  كووون منصوووبا بوواأللف نيابووة عوول الفتحووة ومووا هووو المشوودور ، وأبووا مضوواف 

مضواف إليو   «أباها»على اسم إن ، وأبا مضاف وأبا مل معطوف  «وأبا»والضمير مضاف إلي  

فعول موا  ، وألوف ابثنويل  «بلغوا»حورف يحقيوظ  «ىود»، وهو مضواف والضومير مضواف إليو  

جوار ومجورور متعلوظ بالفعول ىبلو  وهوو بلو   «فى المجود»فاعل  ، والجملة فى محل رفع خبر إن 

ف ، أو منصوووب بفتحووة مقوودرة علووى مفعووول بوو  لبلوو  علووى لغووة موول  لووزم المثنووى األلوو «با تاهووا»

األلف منع مول ظدورهوا التعوذر ، وبا توا مضواف وضومير الغائبوة مضواف إليو  ، وهوذا الضومير 

عائوود علووى المجوود ، وإنمووا جوواء بوو  مؤنثووا وموول حقوو  التووذوير ألنوو  اعتبوور المحوود صووفة أو ريبووة ، 

الحسووب ، وهووذا األخيوور  والمووران بالغووا تيل المبوودأ والندا ووة ، أو ندا ووة مجوود النسووب وندا ووة مجوود

 أحسل.
 «أباهوا» الشاهد في    الذو  تعيل ابستشدان ب  فى هذا البيت لموا  وور الشوارح هوو ىولو   

الثالثووة ألن األولووى والثانيووة  حووتمالن اإلجووراء علووى اللغووة المشوودورة الصووحيحة ومووا رأ ووت فووى 

 ضافةاإلعراب   فيكون نصبدما باأللف ، أما الثالثة فدى فى موضع الجر با
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فعالموة الرفوع والنصوب والجوّر حرووة مقودّرة علوى األلوف وموا يقودّر فووى 

 المقصور ، وهذ  اللغة أشدر مل النقص.
ثوال  لغوات   أشودرها أن  «أب ، وأخ ، وحوم»وحاصل ما  ور  أّن فوى 

، والثالثوة أن  (1)يكون بالواو واأللف واليواء ، والثانيوة أن يكوون بواأللف مطلقوا 

لغتويل   إحووداهما  «هول»الثالثوة ، وهووذا نوانر ، وأن فوى   حوذف مندوا األحورف
 النقص ، وهو األشدر ، والثانية اإليمام ، وهو ىليل.

* * * 

 شوووووورط  ا اإلعووووووراب   أن  ضووووووفل بو

(2)لليووووووا وجووووووا أخووووووو أبيووووووك  ا اعووووووتال    
 

  
__________________ 

والثالثوة   ألنو   بعود جودا أن  ما ىبلدا إليدا ، ومع  لك جاء بدا باأللف ، واألرجو  إجوراء األوليويل

  جىء الشاعر بكلمة واحدة فى بيت واحد على لغتيل مختلفتيل.

( هذ  لغة ىوم بوعياندم مل العرب ، واشتدرت نسبتدا إلى بنى الحار  وخثعم وزبيود ، وولدوم 1)

 ممل  لزمون المثنى األلف فى أحوالو  ولدوا ، وىود يكلوم بدوا فوى الموضوعيل النبوى صولى هللا عليو 

وعلوى هوذ  اللغوة  «ب ويوران فوى ليلوة»، وىولو     «؟ما صونع أبوا جدول»وسلم ، و لك فى ىول    

وأبو ىبويه   جبول  «ب ىون فى مثقل ولو ضرب  بوبا ىبيه»ىال اإلمام أبو حنيفة رضى هللا عن    

 معروف.

مضووواف إليوووو   « ا»و الوووواو لالسوووتوناف ، شووورط   مبتوووودأ ، وشووورط مضووواف  «وشووورط»( 2)

فعوول  « ضووفل»حوورف مصوودرو ونصووب  «أن»بوودل أو عطووف بيووان أو نعووت لووذا  «اباإلعوور»

مضارع مبنى للمجدول وهو مبنى على السكون بيصال  بنون النسوة فى محل نصب بوون ، وأن 

و مودخولدا فوى يوو ول مصودر خبور المبتوودأ ، أو   شورط إعورابدل بوالحروف وووندل مضووافات ، 

الكواف  «وجوا»، والتقود ر   لكول اسوم ب لليواء معطوف على محوذوف  «لليا»حرف عطف  «ب»

حرف جر ، ومجرور  محذوف والجار والمجرور متعلظ بمحذوف ، خبور لمبتودأ محوذوف ، أو 

فاعل جاء ، وأخو مضاف وأبى مول  «أخو»  و لك وائل وقولك ، وجا   أصل  جاء   فعل ما  

حوال  « ا»اف إليو  ب مضومضاف إلي  مجورور باليواء ، وأبوى مضواف وضومير المخاطو «أبيك»

 منصوب
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  ور النحو ون إلعراب هذ  األسماء بالحروف شروطا أربعة  

أن يكون مضوافة ، واحتورز بوذلك مول أب يضواف   فاندوا حينووذ  (أحدها)
 .«هذا أب ، ورأ ت أبا ، ومررت بوب»يعرب بالحروات ال اهرة ، نحو 

د وأخووو  هووذا أبووو ز وو»أن يضوواف إلووى بيوور  وواء المووتكلم ، نحووو  (الثووانى)

هوذا »  فان أضيفت إلوى  واء الموتكلم أعربوت بحرووات مقودّرة ، نحوو  «وحمو 
، ولم يعرب بدذ  الحروف ، وسيويى  وور  «أبى ، ورأ ت أبى ، ومررت بوبى

 ما يعرب ب  حينوذ.

أن يكون مكبّورة ، واحتورز بوذلك مول أن يكوون مصوغّر    فاندوا  (الثالث)
هوذا أبوّى ز ود و وّو موال ، ورأ وت »  حينوذ يعرب بالحروات ال اهرة ، نحو 

 .«أبّى ز د و وّو مال ، ومررت بوبّى ز د و وّو مال

  أن يكووون مفوورنة ، واحتوورز بووذلك موول أن يكووون مجموعووة أو  (الرابووع)
 هؤبء  باء»، نحو  (1)مثنّاة   فان وانت مجموعة أعربت بالحروات ال اهرة 

__________________ 

مضوواف إليوو . وأصوول  اعووتالء فقصوور   «اعووتال»و وهووو مضوواف ،  بوواأللف نيابووة عوول الفتحووة ،

الوذو هوو ووندوا بوالواو رفعوا وبواأللف نصوبا )لالضطرار ، ويقد ر البيت   وشرط هذا اإلعوراب 

فى ول ولمة مل هذ  الكلمات ووندا مضافة إلى أو اسم مول األسوماء ب ليواء الموتكلم  (وبالياء جرا

 ا اعوتالء ، فووخو   مثوال للمرفووع بوالواو وهوو مضواف لموا ، ومثال  لك ىولوك   جواء أخوو أبيوك 

بعد  ، وأبيك   مثوال للمجورور باليواء ، وهوو مضواف لضومير المخاطوب ، و ا   مثوال للمنصووب 

، ووول واحود مول المضواف إلويدل اسوم بيور  واء الموتكلم وموا  «اعتال»باأللف ، وهو مضاف إلى 

 يرو.

 جمع المذور السالم فاندا ب يجمع علي  إب شذو ا ، وهوى ( المران جمع التكسير وما مثل   فوما1)

يعرب إعراب جمع المذور السالم شذو ا   بالواو رفعا ، وبالياء المكسور ما ىبلدوا نصوبا ـ  حينوذـ 

 وجرا ، ولم  جمعوا مندا جمع المذور إب األب و و.

 فوما األب فقد ورن جمع  فى ىول ز ان بل واصل السلمى  
  أصوووووووووووووووووووووووواينافلّموووووووووووووووووووووووا يبووووووووووووووووووووووويّلّ 

 بكووووووووووووووووووووويل وفووووووووووووووووووووودّ ننا باألبينوووووووووووووووووووووا   
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، وإن وانت مثنّاة أعربت إعراب  «الّز د ل ، ورأ ت  باءهم ، ومررت بآبائدم

هذان أبووا ز ود ، ورأ وت »المثنى   باأللف رفعا ، وبالياء جرا ونصبا ، نحو   
 .«أبو   ، ومررت بوبو  

عة سوو الشرطيل مل هذ  األرب! ـ رحم  هللا يعالىـ  ولم  ذور المصنف

أو    «وشرط  ا اإلعوراب أن  ضوفل ب لليوا»األّوليل ، ثم أشار إليدما بقول    
شرط إعراب هذ  األسماء بالحروف أن يضاف إلى بير  اء المتكلم   فعلم مل 

إلووى بيوور  وواء  [إضووافتدا]هووذا أنوو  ب بوود موول إضووافتدا ، وأنوو  ب بوود أن يكووون 

 المتكلم.
آلخووران موول والموو  ، و لووك أن الضوومير فووى و مكوول أن  فدووم الشوورطان ا

راجووع إلووى األسووماء التووى سووبظ  ورهووا ، وهووو لووم  ووذورها إب  « ضووفل»ىولوو  

وشووورط  ا اإلعوووراب أن  ضووواف أب وإخويووو  »مفووورنة مكبووورة   فكونووو  ىوووال   
 .«المذوورة إلى بير  اء المتكلم

ب يسووتعمل إب مضووافة ، وب يضوواف إلووى مضوومر ، بوول  « و»واعلووم أن 

  فووال  جوووز  «جوواءنى  و مووال»سووم جوونه ظوواهر بيوور صووفة ، نحووو   إلووى ا
 (1) «جاءنى  و ىائم»

__________________ 

فقوود ورن جمعوو  مضووافا موورييل   إحووداهما إلووى اسووم الجوونه ، واألخوورو إلووى  « و»وأمووا 

 الضمير شذو ا ، و لك فى ىول وعب بل زهير بل أبى سلمى المزنى  

 صوووووووووووووووبحنا الخزرجيّوووووووووووووووة مرهفوووووووووووووووات 

 ر  وو أرومتدوووووووووووووووووا  ووهووووووووووووووووواأبوووووووووووووووووا   

  
 شذو  مل ناحيتيل   إضافت  إلى الضمير ، وجمع  جمع المذور السالم « ووها»ففى 

التى بمعنى صاحب أن  توصول بدوا إلوى نعوت موا ىبلدوا بموا  « و»( اعلم أن األصل فى وضع 1)

والثوانى  بعدها ، و لك  ستدعى شيويل   أحدهما   أن  كون ما بعدها مما ب  متنع أن  وصف ب  ،

  أن  كون ما بعدها مما ب بصل  أن  قع صفة مول بيور حاجوة إلوى يوسو  شوىء ومول أجول  لوك 

 بزمت اإلضافة إلى أسماء األجناس المعنو ة والعلم والمال والفضل والجا 
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 بووووووووواأللف ارفوووووووووع المثنّوووووووووى ، وووووووووووال

(1)إ ا بمضوووووووووومر مضووووووووووافا وصووووووووووال    
 

  
__________________ 

، وخالد  و مال ، و كر  و فضل ، وعلى  و جا  ، وما أشب   لك ألن هوذ  فتقول   محمد  و علم 

إب بواسووطة  «محموود فضوول»األشووياء ب  وصووف بدووا إب بواسووطة شووىء ، أب يوورو أنووك ب يقووول 

يوو ل المصدر بالمشتظ ، أو بواسوطة يقود ر مضواف ، أو بواسوطة ىصود المبالغوة ، فوموا األسوماء 

وب مثنووا  وب جمعو  إلووى  « و»فووال  ضواف ـ   لوك الضوومير والعلوموـ  التوى  متنوع أن يكووون نعتوا

 شىء مندا ، وشذ ىول وعب بل زهير بل أبى سلمى المزنى الذو سبظ إنشان   

 صوووووووووووووووبحنا الخزرجيّوووووووووووووووة مرهفوووووووووووووووات 

 أ وووووووووووووووووار  وو أرومتدوووووووووووووووووا  ووهوووووووووووووووووا   

  
 وما شذ ىول اآلخر  

 إنما  عرف  ا الفضل مل النّاس  وو 

ىوال   أنشودنى أعرابوى مول بنوى يمويم ثوم مول بنوى حن لوة  وشوذ ووذلك موا أنشود  األصومعى

 لنفس   
 أهنووووووووووووووووو المعووووووووووووووووروف مووووووووووووووووا لووووووووووووووووم 

 يبتوووووووووووووووووووووووذل فيووووووووووووووووووووووو  الوجوووووووووووووووووووووووو     

  

 إنموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا  صووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووطنع 

 المعووووووووووووووووروف فووووووووووووووووى النوووووووووووووووواس  وو     

  
و لوك ـ  وإن وان اسوم أو موا  قووم مقامو  مموا  صو  أن  كوون نعتوا بغيور حاجوة إلوى شوىء

إليوو  ، ونوودر نحووو ىووولدم   ا هووب بووذو يسوولم ،  « و»لووم  صوو  إضووافة ـ  ابسووم المشووتظ والجملووة

ب يضاف إلوى واحود مول أربعوة أشوياء    « و»والمعنى   ا هب بطر ظ  و سالمة ، فتلخص أن 

العلووم ، والضوومير ، والمشووتظ ، والجملووة ، وأندووا يضوواف إلووى اسووم الجوونه الجاموود ، سووواء أوووان 

 مصدرا أم لم  كل
فعل أمور ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو   «ارفع»التالى جار ومجرور متعلظ بارفع  «باأللف»( 1)

 «ووووال»مفعوول بوو  ب رفووع ، منصوووب بفتحوة مقوودرة علووى األلووف  «المثنووى»وجوبوا يقوود ر  أنووت 

جووار ومجوورور متعلووظ  «بمضوومر»ظوورف لمووا  سووتقبل موول الزمووان  «إ ا»معطوووف علووى المثنووى 

مووا  مبنووى  فعوول «وصووال»حووال موول الضوومير المسووتتر فووى وصوول  «مضووافا»بوصوول اآليووى 

للمجدول ، ونائب فاعل  ضمير مسوتتر فيو  جووازا ، والجملوة مول الفعول ونائوب الفاعول فوى محول 

جر باضافة إ ا إليدا ، وجوواب إ ا محوذوف ، والتقود ر   إ ا وصول ووال بالضومير حوال ووون ووال 

 مضافا إلى  لك الضمير فارفع  باأللف.
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 ولتووووووووووا وووووووووووذاك ، اثنووووووووووان واثنتووووووووووان 

(1)ل  جر ووووووووووووان وووووووووووووابنيل وابنتووووووووووووي   
 

  

 يخلووووووف اليووووووا فووووووى جميعدووووووا األلووووووف و

(2)جووووّرا ونصووووبا بعوووود فووووت  ىوووود ألووووف    
 

  

أن ممووا ينوووب فيوو  الحووروف عوول ! ـ رحموو  هللا يعووالىـ   ووور المصوونف

عليدوا ، ثوم  وور المثنوى ، وهوو مموا  الحروات األسماء الستة ، وىد يقدم الكوالم
  عرب بالحروف.

 ووانة فووى  خوور  ، صووال  للتجر وود ، لفووظ ناّل علووى اثنوويل ، بز»وحوودّ    

المثنووى نحووو  «لفووظ نال علووى اثنوويل»فيوودخل فووى ىولنووا  «وعطووف مثلوو  عليوو 
 (3)، وخووورج بقولنوووا  «شوووفع»واأللفووواظ الموضووووعة بثنووويل نحوووو  «الز ووودان»

 نحو «بز انة»
__________________ 

خطوواب الجووار والمجوورور متعلووظ بمحووذوف خبوور ، والكوواف حوورف  «وووذاك»مبتوودأ  «ولنووا»( 1)

جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف حووال موول  «وووابنيل»معطوووف عليوو   «واثنتووان»مبتوودأ  «اثنووان»

 « جر وان»معطووف علوى ابنويل  «وابنتيل»الضمير الذو هو ألف ابثنيل فى ىول   جر ان اآليى 

فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، وألف ابثنيل فاعل ، والجملة فى محل رفع خبر المبتودأ وموا 

 .عطف علي 

الجووار والمجوورور متعلووظ بتخلووف ،  «فووى جميعدووا»فاعلوو   «اليووا»فعوول مضووارع  «ويخلووف»( 2)

مفعووول ألجلوو   «جوورا»مفعووول بوو  لتخلووف  «األلووف»وجميووع مضوواف والضوومير مضوواف إليوو  

مضوواف إليوو   «فووت »و ظوورف متعلووظ بتخلوف ، وبعوود مضوواف  «بعوود»معطوووف عليوو   «ونصوبا»

جدول ، ونائب الفاعل ضومير مسوتتر فيو  جووازا فعل ما  مبنى للم «ألف»حرف يحقيظ  «ىد»

 يقد ر  هو  عون على فت  ، والجملة مل الفعل ونائب الفاعل فى محل جر نعت لفت .

ابسم الذو يكون فى  خر  ز انة المثنى وهو مع  لك ب  ودل  «نال على اثنيل»( وخرج بقول  3)

ومووا موا  وودل علوى الواحوود موع هووذ  علوى اثنوويل ، وإنموا  وودل علوى واحوود أو علوى ثالثووة فصواعدا ، ف

الز ووانة فمثالوو  موول الصووفات   رجووالن ، وشووبعان ، وجوعووان ، وسووكران ونوودمان ، ومثالوو  موول 

األعالم   عثمان ، وعفان ، وحسان ، وما أشب   لك ، وأما ما  دل علوى الثالثوة فصواعدا فمثالو    

وعيل بحرووات ظواهرة صنوان ، وبلمان ، وصرنان ، وربفان ، وجور ان ، وإعوراب هوذ ل النو

على النون ، واأللف مالزمة لدا فى وول حوال   ألندوا نوون الصويغة ، وليسوت النوون القائموة مقوام 

 التنو ل.
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فانو  ب  صول  إلسوقاط  «اثنان»نحو  «صال  للتجر د»، وخرج بقولنا  «شفع»

موا صول   «وعطوف مثلو  عليو »وخورج بقولنوا  «اثول»الز انة منو    فوال يقوول 
طف بير  علي  ، والقمر ل   فان  صال  للتجر د ، فنقوول   ىمور ، للتجر د وع

ولكل  عطف علي  مغا ر  ب مثل  ، نحو   ىمر وشمه ، وهو المقصون بقولدم 

 .«القمر ل»  
إلى أن المثنى  رفع  «باأللف ارفع المثنى ووال»وأشار المصنف بقول    

علي  حدّ المثنى ، وأشار باأللف ، ووذلك شب  المثنى ، وهو   وّل ما ب  صدّ 

  فما ب  صدّ علي  حدّ المثنى مما نل على اثنيل  «ووال»إلي  المصنف بقول  
بز ووانة أو شووبددا ، فدووو ملحووظ بووالمثنى   فكووال وولتووا واثنووان واثنتووان ملحقووة 

بالمثنى   ألندا ب  صدّ عليدا حدّ المثنى ، لكل ب  لحظ وال وولتا بوالمثنى إب 

جوواءنى والهمووا ، ورأ ووت وليدمووا ، ومووررت »مضوومر ، نحووو إ ا أضوويفا إلووى 
فوان أضويفا  «بكليدما ، وجاءينى ولتاهما ، ورأ وت ولتيدموا ، وموررت بكلتيدموا

جواءنى ووال الورجليل وولتوا »إلى ظاهر وانا باأللف رفعا ونصبا وجورا ، نحوو 

 المرأييل ، ورأ ت وال الرجليل وولتا المرأييل ، وموررت بكوال الورجليل وولتوا
 .(1) «ووال إ ا بمضمر مضافا وصال»  فلدذا ىال المصنف    «المرأييل

__________________ 

مل أن لكال وولنوا حوالتيل   حالوة  عوامالن فيدوا معاملوة ـ ـ  ( هذا الذو  ور  الشارح يبعا للناظم1)

ثالثووة المثنووى ، وحالووة  عووامالن فيدووا معاملووة المفوورن المقصووور   فيكونووان بوواأللف فووى األحوووال ال

أن ووال ـ  على ما  هوب إليو  نحواة البصورةـ  هو مشدور لغة العرب ، والسر في ـ  والفتى والعصا

وولتا لف دما لفظ المفرن ومعناهما معنى المثنى ، فكان لدما شبدان شب  بالمفرن مول جدوة اللفوظ ، 

حتوى  كوون  وشب  بالمثنى مل جدة المعنى   فوخذا حكم المفورن يوارة وحكوم المثتوى يوارة أخورو ،

 لكل شب  حظ ، فى اإلعراب. وفى إعانة الضمير عليدما أ ضا.

ومل العرب مل  عاملدما معاملة المقصور فى ول حال   فيغلب جانب اللفظ ، وعلي  جواء 

 ىول الشاعر  
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ثم بويّل أن اثنويل واثتتويل  جر وان مجورو ابنويل وابنتويل   فاثنوان واثنتوان 

 ابنان وابنتان مثنى حقيق .، و [وما يقدّم]ملحقان بالمثنّى 
أن اليواء يخلوف األلوف فوى المثنوى ! ـ رحم  هللا يعوالىـ  ثم  ور المصنف

والملحظ ب  فى حالتى الجّر والنصب ، وأن ما ىبلدا ب  كون إب مفتوحا ، نحو 

واحتورز بوذلك عول  واء  «رأ ت الّز د ل وليدموا ، وموررت بالّز ود ل وليدموا»  
وسيويى  «مررت بالّز د ل» كون إب مكسورا ، نحو    الجمع   فان ما ىبلدا ب

  لك.

وحاصل ما  ور  أن المثنى وما ألحظ ب   رفع بواأللف ، و نصوب و جوّر 
بالياء ، وهوذا هوو المشودور ، والصوحي  أن اإلعوراب فوى المثنوى والملحوظ بو  

 بحروة مقدرة على األلف رفعا والياء نصبا وجرا.

والملحظ ب   كونان باأللف رفعا والياء  وما  ور  المصنف مل أن المثنى
مول  جعول المثنوى  (1)نصبا وجرا هو المشدور فى لغوة العورب ، ومول العورب 

 والملحظ ب 
__________________ 

 نعوووووووووم الفوووووووووظ عمووووووووودت إليووووووووو  مطيّتوووووووووى 

 فوووووووى حووووووويل جووووووودّ بنوووووووا المسوووووووير والنوووووووا   

  
 «بنوا»بواء فوى ىولو  فان  يوويد للضمير المجرور محوال بال «والنا»ومحل الشاهد فى ىول  

 وهو مع  لك مضاف الى الضمير ، وىد جاء ب  باأللف فى حالة الجر.
 وىد جمع فى عون الضمير عليدما بيل مراعاة اللفظ والمعنى األسون بل  عفر فى ىول   

 إّن المنيّوووووووووووووووة والحتووووووووووووووووف والهموووووووووووووووا

  وووووووووووفى المخووووووووووارم  رىبووووووووووان سوووووووووووانو    

  
بالتثنيووة ، فومووا اإلعووراب فووان  « رىبووان»ىووال  بوواإلفران ، ثووم « وووفى المخووارم»فتوورا  ىووال 

يوويدا ووان وواعراب المقصوور ، ولكول  لوك لويه بمتعويل ، بول  جووز أن  كوون  «والها»جعلت 

مبتوودأ خبوور  جملووة المضووارع بعوود  ، وجملووة المبتوودأ وخبوور  فووى محوول رفووع خبوور إن ،  «والهمووا»

 ى.وعلى هذا  كون اللفظ واعراب المثنى جار ا على اللغة الفصح
 ( هذ  لغة ونانة وبنى الحار  بل وعب وبنى العنبر وبنى هجيم وبطون مل ربيعة1)
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جوواء الز وودان والهمووا ، »بوواأللف مطلقووا   رفعووا ، ونصووبا ، وجوورا   فيقووول   

 .«ورأ ت الز دان والهما ، ومررت بالز دان والهما
* * * 

 ارفوووووع بوووووواو وبيوووووا اجووووورر وانصوووووب و

 (1) «عوووووامر ، ومووووووذنب»سوووووالم جموووووع    
  

__________________ 

وىولو   (إِْن هذاِن لَسراِحرانِ )بكر بل وائل وزبيد وخثعم وهمدان وعذرة. وخرج علي  ىول  يعالى   

 وجاء عليدا ىول الشاعر   «ب ويران فى ليلة»صلّى هللا علي  وسلّم   

 يوووووووووووزّون منّوووووووووووا بووووووووووويل أ نوووووووووووا  طعنوووووووووووة

 نعتووووووووو  إلوووووووووى هوووووووووابى التّوووووووووراب عقووووووووويم    

  
أن يكوون باليواء ـ  لو جر ل على اللغة المشدورةـ  «، وويران ، وأ نا هذان »فان مل حظ 

  فان األولى اسم إن ، والثانية اسم ب ، وهما منصووبان ، والثالثوة فوى موضوع المجورور باضوافة 

ال رف ىبلدا ، وفى اآل ة الكر مة يخر جات أخرو يجر دا على المستعمل فى لغوة عاموة العورب 

 مثلدا فى ىول عبد هللا بل ىيه الرىيات   «نعم»عنى حرف بم «إن»  مندا أن 
 بكوووووووووووووور العوووووووووووووووا ل فووووووووووووووى الّصووووووووووووووبو

 ح  لمننووووووووووووووووووووووووووووووووى وألومدنّوووووووووووووووووووووووووووووووو     

  

  قلووووووووووووووول   شووووووووووووووويب ىووووووووووووووود عوووووووووووووووالو

 ك وىوووووووووووود وبوووووووووووورت ، فقلووووووووووووت   إنّوووووووووووو     

  
فوى اآل وة الكر موة حينووذ  «هوذان»و  ر د فقلت نعم ، والداء على  لوك هوى هواء السوكت ، 

مؤووودة ناصووبة لالسووم  «إن»خبوور المبتوودأ. ومندووا أن  «سوواحران»و مبتوودأ ، والووالم بعوود  زائوودة ، 

مبتودأ وخبور وموا فوى الوجو   «هوذان سواحران»و رافعة للخبر ، واسمدا ضومير شوون محوذوف ، 

 هذان لساحران. (أو الحال والشون)السابظ ، والجملة فى محل رفع خبر إن ، والتقد ر   إن  
جوار ومجورور  «بوواو»فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت فعل أمر ، وفاعلو  ضومير مسوتتر  «وارفع»( 1)

جووار ومجورور متعلووظ بوواجرر اآليووى ، ولقولو  انصووب معمووول مثلوو  حووذف  «وبيووا»متعلوظ بووارفع 

فعول أمور ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو   «اجورر»لدبلة هذا علي  ، أو   اجرر بياء وانصوب بيواء 

وجوبووا ، وهووو معطوووف فعوول أموور ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو   «وانصووب»وجوبووا يقوود ر  أنووت 

 نازع  ول مل ارفع واجرر وانصبمفعول ب  ي «سالم»بالواو على اجرر 
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 وووور المصووونف ىسوووميل  عربوووان بوووالحروف   أحووودهما األسوووماء السوووتة ، 

والثانى المثنى ، وىد يقدّم الكالم عليدما ، ثم  ور فى هذا البيت القسوم الثالوث ، 
رابوو    بووالواو رفعووا ، وباليوواء وهووو جمووع المووذور السووالم ومووا حموول عليوو  ، وإع

 نصبا وجرا.

 إلى ما  جمع هذا الجمع ، وهوو ىسومان   «عامر ومذنب»وأشار بقول    
 جامد ، وصفة.

فيشووترط فووى الجاموود   أن  كووون علمووا ، لمووذور ، عاىوول ، خاليووا موول يوواء 

التونيث ، ومل الترويب   فان لم  كل علموا لوم  جموع بوالواو والنوون   فوال  قوال 
 «رجيول ، ورجيلووون»رجلوون ، نعوم إ ا صووغّر جواز  لوك نحوو    «جولر»فوى 

، وإن وووان علمووا لغيوور مووذور لووم  جمووع بدمووا   فووال  قووال فووى  (1)ألنوو  وصووف 

ـ  ز نبون ، ووذا إن وان علما لمذور بير عاىل   فال  قال فوى بحوظ «ز نب»
ال  قال ب حقون ، وإن وان في  ياء التونيث فكذلك ب  جمع بدما   فـ  اسم فرس

، ووذلك إ ا ووان مروبوا   فوال  (2)طلحون ، وأجاز  لك الكوفيون  «طلحة»فى 

 سيبو دون ، وأجاز  بعضدم. «سيبو  » قال فى 
__________________ 

و مضوواف إليووو  ،  «عوووامر»و مضوواف إليوو  ، وجموووع مضوواف إليوو   «جموووع»و وسووالم مضوواف 

 معطوف على عامر. «مذنب»

   ( وجاء مل  لك ىول الشاعر1)

 زعمووووووووت يماضوووووووور أنّنووووووووى إّمووووووووا أمووووووووت 

  سوووووووووودن أبينوهووووووووووا األصووووووووووابر خلّتوووووووووووى    

  
جمع موذور سوالما ورفعو  بوالواو  «ابل»فان  جمع مصغر  «أبينوها»محل الشاهد فى ىول  

نيابة عل الضمة ، ولو ب التصغير لما جاز أن  جمع  هذا الجمع   ألن ابنا اسم جامد ولويه بعلوم 

ب يورو أن رجويال فوى ىووة أن ابسوم المصوغر فوى ىووة الوصوف ، ، وإنما سووغ التصوغير  لوك أل

 ؟ىولك   رجل صغير ، أو حقير ، وأن أبينا فى ىوة ىولك   ابل صغير
(  هب الكوفيون إلى أن   جوز جمع العلوم الموذور المختووم بتواء التونيوث وطلحوة وحموزة جموع 2)

 فىونيث التى مذور سالما بالواو والنون أو الياء والنون بعد حذف ياء الت
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و شوترط فووى الصووفة   أن يكوون صووفة ، لمووذور ، عاىول ، خاليووة موول يوواء 

التونيووث ، ليسووت موول بوواب أفعوول فعووالء ، وب موول بوواب فعووالن فعلووى ، وب ممووا 
مووا وووان صووفة  «صووفة لمووذور» سووتوو فيوو  المووذور والمؤنووث   فخوورج بقولنووا 

موا ووان صوفة  «عاىول»لمؤنث   فال  قال فى حائض حائضون ، وخرج بقولنا 

سوابقون ، وخورج بقولنوا ـ  صفة فورسـ  لمذور بير عاىل   فال  قال فى سابظ
ما ووان صوفة لموذور عاىول ، ولكول فيو  يواء التونيوث ،  «خالية مل ياء التونيث»

ليسوت مول بواب أفعول »نحو عاّلموة   فوال  قوال فيو    عاّلموون ، وخورج بقولنوا 

  حمووراء   فووال  قووال فيوو    فووان مؤنثوو «أحموور»مووا وووان وووذلك ، نحووو  «فعووالء
 «سوكران ، وسوكرو»أحمرون ، ووذلك ما ووان مول بواب فعوالن فعلوى ، نحوو 

فال  قال   سكرانون ، ووذلك إ ا استوو فى الوصوف الموذور والمؤنوث ، نحوو 

فان   قال   رجل صبور ، وامرأة صبور ، ورجل جور    «صبور ، وجر  »
 لسالم   صبورون ، وب جر حون.، وامرأة جر     فال  قال فى جمع المذور ا

إلووى الجاموود الجووامع للشووروط التووى سووبظ ـ  رحموو  هللاـ  وأشووار المصوونف

فانوو  علووم لمووذور عاىوول خووال موول يوواء التونيووث وموول  «عووامر» ورهووا بقولوو    
 الترويب   فيقال في    عامرون.

__________________ 

ك  قولوووون   جووواء الطلحوووون المفوورن ، ووافقدوووم علوووى  لوووك أبوووو الحسووول بووول ويسوووان ، وعلوووى  لووو

والحمزون ، ورأ ت الطلحيل والحمز ل ، ولدم على  لوك ثالثوة أنلوة   األول   أن هوذا علوم علوى 

مووذور وإن وووان لف وو  مؤنثووا ، والعبوورة بووالمعنى ب بوواللفظ ، والثووانى   أن هووذ  التوواء فووى يقوود ر 

وحموزات ، والثالوث   أن ابنفصال بدليل سقوطدا فى جمع المؤنث السالم فوى ىوولدم   طلحوات ، 

اإلجماع منعقد على جواز جمع العلم المذور المختوم بولف التونيث جمع مذور سوالما ، فلوو سومينا 

رجووال بحمووراء أو حبلووى جوواز جمعوو  علووى حمووراو ل وحبلوويل وب شووك أن ابسووم المختوووم بووولف 

بسوم األشود يمكنوا فوى التونيث أشد يمكنا فى التونيوث مول المختووم بتواء التونيوث ، وإ ا جواز جموع ا

التونيث جمع مذور سالما فجواز جمع ابسم األخف يمكنوا فوى التونيوث هوذا الجموع جوائز مول بواب 

 أولى.
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فانوو  صووفة لمووذور  «ومووذنب»وأشووار إلووى الصووفة المووذوورة أوب بقولوو    

عاىل خالية مل يواء التونيوث وليسوت مول بواب أفعول فعوالء وب مول بواب فعوالن 
 و في  المذور والمؤنث ، فيقال في    مذنبون.فعلى وب مما  ستو

* * * 

 شووووووووووب    وووووووووول ، وبوووووووووو  عشووووووووووروناو

(1)بابوووووووووووو  ألحووووووووووووظ ، واألهلونووووووووووووا و   
 

  
 أولوووووووووووووو ، وعوووووووووووووالمون ، علّيّونوووووووووووووا

(2)أرضوووووووووووون شوووووووووووذّ ، والّسووووووووووونونا و   
 

  

 بابوووووووو  ، ومثوووووووول حوووووووويل ىوووووووود  وووووووورنو

(3) ا البوووواب ، وهووووو عنوووود ىوووووم  ّطوووورن    
 

  
__________________ 

 «  ول»و الواو حرف عطف ، شب    معطوف على عامر ومذنب ، وشب  مضاف  «وشب »( 1)

جووار ومجوورور متعلووظ بقولوو  ألحووظ اآليووى  «وبوو »مضوواف إليوو  مبنووى علووى اليوواء فووى محوول جوور 

الوواو عاطفوة ، بواب   معطووف علوى ىولو  عشورون ، وبواب مضواف  «وبابو »مبتدأ  «عشرونا»

فعول موا  مبنوى للمجدوول ،  «ألحظ»مضاف إلي  والداء ضمير الغائب العائد إلى ىول  عشرونا 

ونائب الفاعل ضمير مستتر في  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى ىولو  عشورونا ، والجملوة فوى محول 

 معطوف على ىول  عشرون. «واألهلون»رفع خبر المبتدأ 

ولدوول معطوووف علووى ىولوو  عشوورون    «أرضووون»و  «عليووون»و  «عووالمون»و  «أولووو»( 2)

وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون علوى المتعاطفوات ولدوا ، فعل ما  ،  «شذ»

والجملة مل الفعل والفاعل ب محل لدا   ألندا اسوتونافية ، وىيول   بول الجملوة فوى محول رفوع خبور 

عووول المتعاطفوووات ، والمتعاطفوووات مبتووودأ ، وعلوووى هوووذا  كوووون ىووود أخبووور عووول األخيووور مندوووا فقووو  

 على ىول  عشرون. معطوفان «باب »و  «والسنون»

الواو عاطفة أو لالستوناف ، مثل   نصب على الحال مل الفاعول المسوتتر فوى ىولو   «ومثل»( 3)

فعوول مضووارع  « ورن»حورف يقليوول  «ىوود»مضوواف إليو   «حويل»و  ورن اآليووى ، ومثول مضوواف ، 

مبتوودأ  «وهوو»بوودل أو عطوف بيووان أو نعوت بسوم اإلشووارة  «البواب»اسوم إشوارة فاعوول  ورن  « ا»

فعوول مضووارع ،  « طورن»مضواف إليوو   «ىوووم»و ظوورف متعلوظ بيطوورن ، وعنود مضوواف  «نودع»

وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقود ر  هوو  عوون إلوى الضومير المنفصول الواىوع مبتودأ ، والجملوة 

 محل رفع خبر المبتدأ ، ويقد رفى 
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إلى شب  عامر ، وهو  «وشب    ل»بقول    ! ـ رحم  هللاـ  أشار المصنف

لم مستجمع للشروط السابظ  ورها ومحمد وإبوراهيم   فتقوول   محمودون ول ع
وإبراهيموووون ، وإلوووى شوووب  موووذنب ، وهوووو وووول صوووفة اجتموووع فيدوووا الشوووروط ، 

واألفضوول والّضووّراب ونحوهمووا ، فتقووول   األفضوولون والّضووّرابون ، وأشووار 

 إلى ما ألحظ بجمع المذور السوالم فوى إعرابو    بوالواو «وب  عشرون» بقول   
 رفعا ، وبالياء جرا ونصبا.

وجمع المذور السالم هو   ما سلم فيو  بنواء الواحود ، ووجود فيو  الشوروط 

التووى سووبظ  ورهووا   فمووا ب واحوود لوو  موول لف وو  ، أو لوو  واحوود بيوور مسووتكمل 
وهوو ـ  فليه بجمع مذور سالم ، بل هو ملحوظ بو    فعشورون وبابو ـ  للشروط

ر السالم   ألن  ب واحد ل  مل لف     إ  ملحظ بجمع المذوـ  ثالثون إلى يسعيل

ليه فيو  ـ  وهو أهلـ  ملحظ ب    ألن مفرن  «أهلون»عشر ، ووذلك  ب  قال  
  ألن  ب  «أولو»  ألن  اسم جنه جامد ورجل ، ووذلك  (1)الشروط المذوورة 

جمع عالم ، وعالم ورجل اسم جنه جامود ،  «عالمون»و واحد ل  مل لف   ، 

اسم ألعلى الجنة ، وليه في  الشروط المذوورة   لكون  لما ب  عقل  وعلّيّون  
، وأرضووون   جمووع أر  ، وأر    اسووم جوونه جاموود مؤنووث ، والسوونون   

جمع سنة ، والسنة   اسم جنه مؤنث   فدذ  ولدا ملحقة بوالجمع الموذور   لموا 

 سبظ مل أندا بير مستكملة للشروط.
__________________ 

معربا بحروات ظاهرة على النوون موع لوزوم اليواء ،  (وهو باب سنيل)رن هذا الباب البيت   وىد  

بالضومة رفعوا والفتحوة نصوبا والكسورة جورا ، واإلعوراب بحرووات ظواهرة  «حويل»مثل إعوراب 

على النون مع لوزوم اليواء  طورن فوى وول جموع الموذور وموا ألحوظ بو  عنود ىووم مول النحواة أو مول 

 العرب.

 جمع مذور سالما شذو ا ، و لك وقول الشنفرو   «أهل»( وىد جمع لفظ 1)

 ولووووووى نونكووووووم أهلووووووون   سوووووويد عملووووووه ، 

 أرىوووووووووو   هلووووووووووول ، وعرفوووووووووواء حبووووووووووول و   
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إلى باب سنة ، وهو   ول اسم ثالثى ، حذفت بم   «وباب »وأشار بقول  

، وعووّو  عندووا هوواء التونيووث ، ولووم  كّسوور   ومائووة ومووويل وثبووة وثبوويل. وهووذا 
ائع فى هذا ونحو    فوان وّسور وشوفة وشوفا  لوم  سوتعمل ووذلك إب ابستعمال ش

شذو ا ، و بة   فواندم وّسورو  علوى ظبواة وجمعوو  أ ضوا بوالواو رفعوا وباليواء 

 نصبا وجرا ، فقالوا   ظبون ، وظبيل.
 ونحو  ىد (1)إلى أّن سنيل  «ومثل حيل ىد  رن  ا الباب»وأشار بقول    

__________________ 

أن إعراب سنيل وباب  إعراب الجمع بالواو رفعا وبالياء نصوبا وجورا هوى لغوة الحجواز  ( اعلم1)

وعلياء ىيه. وأما بعض بنى يميم وبنى عامر فيجعل اإلعراب بحروات على النوون و لتوزم اليواء 

وىد يكلوم النبوى صولّى  «ومثل حيل»فى جميع األحوال ، وهذا هو الذو أشار إلي  المصنف بقول  

اللدوم اجعلدوا »وسلّم بدذ  اللغوة ، و لوك فوى ىولو   ودعو علوى المشورويل مول أهول مكوة   هللا علي  

اللدوم »وىد روو هذا الحد ث بروا ة أخرو على لغة عامة العورب    «عليدم سنينا وسنيل  وسف

فاموا أن  كوون عليو  الصوالة والّسوالم ىود يكلوم بواللغتيل جميعوا  «اجعلدا عليدم سنيل وسنى  وسوف

مرة بتلك ، ألن الدعاء مقام يكرار للمدعو بو  ، وهوذا هوو ال واهر ، وإموا أن  كوون ىود مرة بدذ  و

يكلم باحدو اللغتيل ، وروا  الرواة بدما جميعوا وول موندم روا  بلغوة ىبيلتو    ألن الروا وة بوالمعنى 

الوذو روا  الشوارح ، وموا جواء ىوول  7جائزة عند المحودثيل ، وعلوى هوذ  اللغوة جواء الشواهد رىوم 

  ر  جر

 أرو مووووووووووووّر الّسوووووووووووونيل أخووووووووووووذن منّووووووووووووى 

 وموووووووووا أخوووووووووذ الّسووووووووورار مووووووووول الدوووووووووالل    

  
 وىول الشاعر  

 ـ  سوووووولى معوووووودّاـ  لووووووم نسووووووظ الحجوووووويجأ

 سوووووووووووونينا مووووووووووووا يعوووووووووووودّ لنووووووووووووا حسووووووووووووابا   

  
 وىول اآلخر  

 سووووووووووووونينى ولّدوووووووووووووا بىيوووووووووووووت حربووووووووووووووا

 أعوووووووووووودّ مووووووووووووع الّصووووووووووووالنمة الووووووووووووذوور   

  
ووول أحوالوو    فيكووون إعرابوو   وموول العوورب موول  لووزم هووذا البوواب الووواو ، و فووت  النووون فووى

بحروات مقودرة علوى الوواو منوع مول ظدورهوا الثقول ، وموندم مول  لزمو  الوواو و جعول اإلعوراب 

 بحروات على النون واعراب ز تون ونحو  ، ومندم مل  جرو اإلعراب الذو
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يلزم  الياء و جعل اإلعراب على النون   فتقول   هذ  سنيل ، ورأ وت سونينا ، 

وإن شوت حذفت التّنو ل ، وهو أىل مل إثباي  ، واختلف فوى  ومررت بسنيل ،
اّطران هذا والصحي  أنو  ب  طورن ، وأنو  مقصوور علوى السوماع ، ومنو  ىولو  

فوى إحودو  «اللدوم اجعلدوا علويدم سونينا وسونيل  وسوف»صلى هللا علي  وسلم   

 الروا تيل ، ومثل  ىول الشاعر  
 ـ  (7)

 نعوووووووانى مووووووول نجووووووود   فووووووواّن سووووووونين  

 لعوووووووبل بنوووووووا شووووووويبا وشووووووويبننا مووووووورنا   

  
__________________ 

 ورنا  أوب فى جميع أنواع جمع المذور وما ألحظ ب  ، إجراء ل  مجرو المفورن ، و تخورج علوى 

 هذ  اللغة ىول  و اإلصبع العدوانى  

 إنّوووووووووووووى أبوووووووووووووى أبوووووووووووووّى  و محاف وووووووووووووة

 ابووووووووووول أبوووووووووووى أبوووووووووووّى مووووووووووول أبيّووووووووووويل و   

  
اآليووى ىر بووا  (9ش )مووا خوورج عليوو  بيووت سووحيم  و جوووز فووى هووذا البيووت أن يخرجوو  علووى

 فتلخص لك مل هذا أن فى سنيل وباب  أربع لغات ، وأن فى الجمع عامة لغتيل.
البيت للصمة بل عبد هللا ، أحد شعراء عصر الدولة األمو ة ، ووان الصمة ىد هوو ابنوة عوم ـ  7

خمسويل مول اإلبول ، فوذور  ل  اسمدا ر ا ، فخطبدا ، فرضى عم  أن  زوجدا ل  علوى أن  مدرهوا

 لك ألبي  ، فساّ عند يسعة وأربعيل ، فوبى عم  إب أن  كملدا ل  خمسيل وأبى أبوو  أن  كملدوا ، 

ولج العنان بيندما ، فلم  ر الصمة بودا مول فراىدموا جميعوا ، فرحول إلوى الشوام   فكوان وهوو بالشوام 

 صيدة ل  فى  لك. حل إلى نجد أحيانا و ذم  أحيانا أخرو ، وهذا البيت مل ى

 «نجود»وهموا بمعنوى واحود  « رايوى»أو ايرووانى ، و وروو فوى مكانو   «نعانى»اللغة   

جموع ـ  بكسور الشويلـو  «الشويب»و بالن بعيندا ، أعالها يدامة والويمل وأسوفلدا العوراّ والشوام ، 

م جمع أمرن ، وهو مل لوـ  بضم فسكونـ  «المرن»و أشيب ، وهو الذو وخ  الشيب شعر رأس . 

  نبت بوجد  شعر.
نعا   فعل أمر مبنى على حذف النون ، وألف ابثنيل فاعول والنوون  «نعانى»اإلعراب   

جوار ومجورور متعلوظ  «مول نجود»للوىا ة ، والياء مفعول ب  ، مبنى على الفوت  فوى محول نصوب 

، سونيل   اسووم إن منصوووب  «سوونين »الفواء للتعليوول ، إن   حوورف يوويود ونصووب  «فووان»بودعانى 

 وسنيل مضاف والضميرـ  وهو محل الشاهدـ  الفتحة ال اهرةب
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الشوواهد فيوو  إجووراء السوونيل مجوورو الحوويل ، فووى اإلعووراب بالحروووات ]

 [.وإلزام النون مع اإلضافة
* * * 

 نووووووون مجموووووووع ومووووووا بوووووو  التحووووووظ و

(1)فوووووافت  ، وفوووووّل مووووول بكسووووور  نطوووووظ    
 

  
__________________ 

جوار  «بنوا»مل الفعل وفاعل  فى محل رفع خبور إن  «لعبل» العائد إلى نجد مضاف إلي  ، وجملة

حووال موول الضوومير المجوورور المحوول بالبوواء فووى بنووا ، وجملووة  «شوويبا»ومجوورور متعلووظ بلعووبل 

حوال مول المفعوول  «مورنا»مل الفعل وفاعل  ومفعول  معطوفة بوالواو علوى جملوة لعوبل  «شيبننا»

 ب  فى ىول  شيبننا.

حيووث نصووب  بالفتحووة ال وواهرة ، بوودليل بقوواء النووون مووع  «ن فووان سووني»الشوواهد فيوو    ىولوو  

اإلضافة إلى الضمير ، فجعل هذ  النون الزائدة على بنية الكلمة والنون التى مل أصل الكلموة فوى 

نحو مسوكيل وبسوليل ، أب يورو أنوك يقوول   هوذا مسوكيل ، ولقود رأ وت رجوال مسوكينا ، ووىعوت 

جول مسوكينكم ، فتكوون حرووات اإلعوراب علوى النوون عينى على رجل مسكيل ، ويقول   هذا الر

سووواء أضوويفت الكلمووة أم لووم يضووف   ألن مثلدووا مثوول الموويم فووى بووالم والبوواء فووى وتوواب ، ولووو أن 

الشاعر اعتبر هذ  النون زائدة مع الياء للدبلة على أن الكلموة جموع موذور سوالم لوجوب عليو  هنوا 

ومثول هوذا البيوت ىوول رسوول هللا صوولّى هللا  «فوان سوني »أن  نصوب  باليواء و حوذف النوون فيقوول 

 (58فووى ، )واألبيووات التووى أنشوودناها  «اللدووم اجعلدووا علوويدم سوونينا وسوونيل  وسووف»عليوو  وسوولّم 

 ويقدم لنا  ور  لك.
الواو عاطفوة  «وما»مضاف إلي   «مجموع»و مفعول مقدم ب فت  ، ونون مضاف  «ونون»( 1)

جووار  «بوو »مبنووى علووى السووكون فووى محوول جوور ، مووا   اسووم موصووول معطوووف علووى مجموووع ، 

فعل ما  ، وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقود ر  هوو  «انتحظ»ومجرور متعلظ بالتحظ اآليى 

الفواء زائودة لتوز يل  «فوافت » عون على ما ، والجملة ب محول لدوا مول اإلعوراب صولة الموصوول 

فعوول مووا   «وىوول»د ر  أنووت اللفووظ ، وافووت    فعوول أموور ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  وجوبووا يقوو

الجوار والمجورور متعلوظ بنطوظ ، ووسور  «بكسور »اسم موصول فى محل رفع فاعل بقل  «مل»

فعل ما  ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو   «نطظ»مضاف والضمير العائد على النون مضاف إلي  

  ر  هو  عون إلى مل ، والجملةجوازا يقد
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 نووووووووون مووووووووا ثنّووووووووى والملحووووووووظ بوووووووو  و

(1)تعملو  ، فانتبووووووو  بعكوووووووه  اك اسووووووو   
 

  

 حّظ نون الجمع وما ألحظ ب  الفت  ، وىد يكسر شذو ا ، ومن  ىول   
 ـ  (8)

 عرفنوووووووووووا جعفووووووووووورا وبنوووووووووووى أبيووووووووووو  

 أنكرنووووووووووووووا زعووووووووووووووانف  خوووووووووووووور ل و   

  
__________________ 

ب محوول لدووا موول اإلعووراب صوولة الموصووول ، ويقوود ر البيووت   افووت  نووون ابسووم المجموووع والووذو 

مل العرب مل نطظ بدذ  النون مكسورة   أو فى حوالتى النصوب والجور أموا فوى  التحظ ب  ، وىل

 حالة الرفع فلم  سمع وسر هذ  النون مل أحد مندم.

اسووم موصوول مضواف إليوو   «موا»و الوواو عاطفووة ، نوون   مبتودأ ، ونووون مضواف  «ونوون»( 1)

د ر  هوو  عوون إلوى فعل ما  مبنى للمجدول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقو «ثنى»

جووار  «بوو »معطوووف علووى مووا  «والملحووظ»مووا ، والجملووة ب محوول لدووا موول اإلعووراب صوولة مووا 

جوار ومجورور متعلوظ باسوتعملو  ، وعكوه مضواف و ا موّل  «بعكوه»ومجرور متعلظ بالملحظ 

فعوول مووا  ، والووواو فاعوول. والدوواء  «اسووتعملو »مضوواف إليوو  ، والكوواف حوورف خطوواب  « اك»

فعول أمور  «فانتب »فى أول البيت  «نون»ملة فى محل رفع خبر المبتدأ الذو هو مفعول ب  ، والج

، وفاعلو  ضوومير مسووتتر فيوو  وجوبوا يقوود ر  أنووت ،  ر وود أن لغوة جمدووور العوورب جار ووة علووى أن 

  نطقوا بنون المثنى مكسورة ، وىليل مندم مل  نطظ بدا مفتوحة.

 ات خاطب بدا فضالة العرنى ، وىبل  ىول   هذا البيت لجر ر بل عطية بل الخطفى ، مل أبيـ  8

 عووووووووور ل مووووووووول عر نوووووووووة ، لووووووووويه منّوووووووووا

 برئوووووووووت إلوووووووووى عر نوووووووووة مووووووووول عووووووووور ل    

  
إخوي  ، وهوم عور ل  «وبنى أبي »اسم رجل مل ولد ثعلبة بل  ربوع  «جعفر»المفرنات   

وهوم ـ  بكسور الوزاو والنوون بيندموا عويل مدملوة سواونةـ  جموع زعنفوة «زعوانف»ووليوب وعبيود 

القصير والقصويرة ، وجمعو  زعوانف ، وهوى ـ  بالكسر والفت ـ  الزعنفة»اع ، وفى القاموس األيب

 . والزعانف أ ضا   أهداب الثووب التوى ينووس  «أجنحة السمك ، وول جماعة ليه أصلدم واحدا

 من  ، أو يتحرك ، و قال للوام الناس ور الدم   الزعانف.
معطووف علوى جعفور وبنوى  «وبنوى»لو  مفعو «جعفورا»فعل وفاعول  «عرفنا»اإلعراب   

مضاف إلي  ، وأبى مضاف وضومير الغائوب العائود إلوى جعفور مضواف  «أبي »مضاف وأبى مل 

 «زعانف»، أنكرنا   فعل وفاعل  الواو حرف عطف «وأنكرنا»إلي  



 شرح ابل عقيل   الجزء األول .......................................................................  68

 وىول   
 ـ  (9)

 أوووووووووووّل الوووووووووودهر حووووووووووّل واريحووووووووووال 

 ؟!أموووووووووا  بقوووووووووى علوووووووووّى وب  قينوووووووووى   

  

 ء منّوووووووووى موووووووووا  ا يبتغوووووووووى الّشوووووووووعراو

 ؟ىووووووووود جووووووووواوزت حووووووووودّ األربعووووووووويلو   
  

 وليه وسرها لغة ، خالفا لمل زعم  لك.
__________________ 

صوفة لو  منصووب باليواء نيابوة عول الفتحوة ألنو  جموع موذور سوالم ، وجملوة  « خور ل»مفعول بو  

 أنكرنا ومعموبي  معطوفة على جملة عرفنا ومعموبي .

بدليل أن القصيدة مكسورة حرف القافيوة  « خر ل»  الشاهد في    وسر نون الجمع فى ىول

 ، وىد رو نا البيت السابظ على بيت الشاهد ليتض  لك  لك ، وأول الكلمة ىول   
  ؟أيوعوووووووووووووووودنى وراء بنووووووووووووووووى ر وووووووووووووووواح

 وووووووووووذبت   لتقصووووووووووورّن  ووووووووووداك نونوووووووووووى    

  
ألبيرن هذان البيتان لسحيم بل وثيل الر احى ، مل ىصيدة ل   مدح بدوا نفسو  و عور  فيدوا بواـ  9

 الر احى ابل عم  ، وىبلدما  

 عوووووووووذرت البوووووووووزل إن هوووووووووى خووووووووواطرينى 

  ؟فمووووووووووا بووووووووووالى وبووووووووووال ابنووووووووووى لبووووووووووون   
  

 وبعدهما ىول   
 أخووووووووووووو خمسوووووووووووويل مجنمووووووووووووع أشوووووووووووودّو 

 نّجوووووووووووووووووذنى موووووووووووووووووداورة الشوووووووووووووووووؤون و   

  
بتشود د الودال المدملوة ،  « ودرو»معنوا   طلوب ، و وروو فوى مكانو   « بتغى»المفرنات   

  ا ختل  وخدع .وهو مضارع انرا  ، إ
المعنى    قول   ويف  طلب الشعراء خد عتى و طمعون فى ختلى وىد بلغت سول التجربوة 

 ر ود أنو  ب يجووز عليو   ؟وابختبار التى يمكننى مل يقد ر األمور ورن ويد األعداء إلوى نحوورهم

 الحيلة ، وب  مكل لعدو  أن  خدع .
ف زموان متعلوظ بمحوذوف خبور مقودم ، الدمزة لالستفدام ، ووول   ظور «أول»اإلعراب   

 «أمووا»معطوووف عليو   «واريحوال»مبتودأ مووؤخر  «حول»مضواف إليوو   «الوودهر»و ووول مضواف 

فعول مضوارع ، وفاعلو   « بقوى»أصل الدموزة لالسوتفدام ، وموا نافيوة ، وأموا هنوا حورف اسوتفتاح 

 «وب»بقوى جوار ومجورور متعلوظ بي «علوى»ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى الدهر 

فعل مضارع ، وفاعل  ضمير مسوتتر فيو  جووازا  « قينى»الواو عاطفة ، وب   زائدة لتوويد النفى 

مووا   اسووم اسووتفدام مبتوودأ. و ا   اسووم  «ومووا  ا»يقوود ر  هووو ، والنووون للوىا ووة ، واليوواء مفعووول بوو  

 موصول بمعنى الذو فى محل رفع خبر
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 حدا لغة ، ومن  ىول   وحّظ نون المثنى والملحظ ب  الكسر ، وفت
 ـ  (10)

 علووووووووى أحووووووووو  ّيل اسووووووووتقلّت عشوووووووويّة

 فمووووووووووا هووووووووووى إب لمحووووووووووة ويغيووووووووووب    

  
__________________ 

جوار ومجورور متعلوظ بتبتغوى ، والجملوة مول  «منوى»فاعلو   «الشوعراء»فعل مضوارع  «يبتغى»

، وهوو  الفعل وفاعل  ب محل لدا مل اإلعراب صلة الموصول ، والعائد ضومير منصووب بتبتغوى

 «حوود»فعوول وفاعوول  «جوواوزت»الووواو حاليووة ، ىوود   حوورف يحقيووظ  «وىوود»محووذوف   أو يبتغيوو  

مضواف إليو  ، مجورور باليواء المكسوور موا ىبلدوا  «األربعويل»و مفعول ب  لجاوز ، وحد مضاف 

يحقيقا المفتوح ما بعدها يقد را ، وىيل   مجرور بالكسرة ال اهرة   ألن  عومول معاملوة حويل فوى 

 اإلعراب على النون ، وسنوض   لك فى بيان ابستشدان بالبيت.جعل 

حيث ورنت الروا ة في  بكسر النوون وموا رأ وت فوى أبيوات  «األربعيل»الشاهد في    ىول  

القصيدة   فمل العلماء مل خرج  على أن  معرب بالحروات ال اهرة على النون على أنو  عومول 

ل و قطيل ، وموندم مول خرجو  علوى أنو  جموع موذور معاملة المفرن مل نحو حيل ومسكيل وبسلي

 سالم معرب بالياء نيابة عل الكسرة ، ولكن  وسر النون ، وعلي  الشارح هنا.
 وىول الفرزنّ   (65، )ون ير  بيت  و األصبع العدوانى الذو رو نا  لك 

 مووووووووا سووووووووودّ حوووووووووّى وب ميوووووووووت مسووووووووودّهما

 إب الخالئوووووووووووف مووووووووووول بعووووووووووود النّبيّووووووووووويل    

  
ميد بل ثوور الداللوى الصوحابى ، أحود الشوعراء المجيود ل ، وووان ب  قاربو  شواعر البيت لحـ  10

فى وصف القطاة ، وهو مل أبيات ىصيدة ل   صف فيدا القطاة ، وأول األبيوات التوى  صوف فيدوا 

 القطاة ىول   

 ومووووووا انقبضووووووت ووووووودراء يسووووووقى فراخدووووووا

 بشوووووووووووم ة رفدوووووووووووا والميوووووووووووا  شوووووووووووعوب    

  

 حتدوووووابوووودت لووووم يصووووعّد فووووى السووووماء ، وي

 إ ا ن ووووووووووووووووورت أهو ّوووووووووووووووووة ولدووووووووووووووووووب    

  

 فجووووواءت وموووووا جووووواء القطوووووا ، ثوووووم ىلّصوووووت 

 بمفحصووووووووووووودا ، والووووووووووووووارنات ينووووووووووووووب    

  
مثنى أحو و ، وهوو الخفيوف السور ع ، وأران بو  هنوا جنواح القطواة ،  «األحو  ان»اللغة   

لوزوال ما بيل ا «العشية»و اريفعت وطارت فى الدواء ،  «استقلت»و  صفدا بالسرعة والخفة ، 

ضمير بائبة  عون إلى القطاة على يقد ر مضوافيل ، وأصول الكوالم   فموا  «هى»و إلى المغرب ، 

 زمان رؤ تدا إب لمحة ويغيب.
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أن فووت  النووون فووى التثنيووة ! ـ رحموو  هللا يعووالىـ  وظوواهر وووالم المصوونف

وكسر نون الجمع فى القلّة ، وليه وذلك ، بل وسورها فوى الجموع شوا ّ وفتحدوا 
تثنيوو  لغووة ، ومووا ىوودّمنا  ، وهوول  خووتص الفووت  باليوواء أو  كووون فيدووا وفووى فووى ال

 .(1)ىوبن   وظاهر والم المصنف الثانى  ؟األلف
__________________ 

المعنى    ر د أن هذ  القطاة ىد طوارت بجنواحيل سور عيل   فلويه  قوع ن ورك عليدوا حويل 

 يعون يراها ،  قصد أندا شد دة السرعة.يدم بالطيران إب لح ة  سيرة ثم يغيب عل ناظر ك فال 

فعوول  اسووتقل   «اسووتقلت»جووار ومجوورور متعلووظ باسووتقلت  «علووى أحووو  يل»اإلعووراب   

ما  ، والتاء للتونيث ، والفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هى  عون على القطواة التوى يقودم 

لفواء عاطفوة ، موا   ا «فموا»ظرف زمان منصوب على ال رفية متعلظ باستقلت  «عشية»وصفدا 

 «إب»مبتدأ بتقد ر مضافيل ، واألصل   فما زمان مشاهديدا إب لمحة ويغيوب بعودها  «هى»نافية 

الووواو عاطفووة ، ويغيووب فعوول  «ويغيووب»خبوور المبتوودأ  «لمحووة»أناة اسووتثناء ملغوواة ب عموول لدووا 

ل الفعوول مضووارع فاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  جوووازا يقوود ر  هووى  عووون علووى القطوواة ، والجملووة موو

 والفاعل معطوفة على جملة المبتدأ والخبر.
وهوى لغوة ، وليسوت بضورورة   ألن  «أحوو  يل»الشاهد في    فوت  نوون المثنوى مول ىولو  

 وسرها  ويى مع  الوزن وب  فوت ب  بر .
( اعلوم أندووم ايفقووا علووى ز وانة نووون بعود ألووف المثنوى و ائوو  وبعود واو الجمووع و ائو    واختلووف 1)

أندوا ز ودت نفعوا لتووهم ـ  وعلي  ابول مالوكـ  يعليل هذ  الز انة على سبعة أوج  ، األول النحاة فى

لووم  وودر السووامع الكوورام هووم  «رأ ووت بنووى ورموواء»إ  لووو ىلووت  «رأ ووت بنوويل ورموواء»اإلضوافة فووى 

فقوود أرنت وصوف اآلبوواء  «بنوى ورمواء»فلمووا جواءت النوون علمنووا أنوك إن ىلووت  ؟البنوون أم اآلبواء

فقوود أرنت  «بنوويل ورموواء»م وأن بنووى مضوواف وورموواء مضوواف إليوو  ، وإن ىلووت أنفسوودم بووالكر

ونحوو  «هوذان»وصف األبناء أنفسدم بالكرم وأن ورماء نعت لبنيل ، وبعدا عل يوهم اإلفران فوى 

  إ  لو ب النون بلتبست الصفة بالمضواف إليو  علوى موا علموت أوب  «المدتد ل»و  «الخوزبن»

أو بوالجمع   الثوانى أندوا ز ودت عوضوا عول الحرووة فوى ابسوم المفورن ،  وبلتبه المفرن بوالمثنى

وعلي  الزجاج ، والثالث   أن ز انيدا عو  عل التنو ل فوى ابسوم المفورن. وعليو  ابول ويسوان ، 

وهو الذو  جرو على ألسنة المعربيل ، والرابع   أندا عو  عل الحروة والتنو ل معوا ، وعليو  

 .ابل وبن والجزولى
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 ل انفت  مع األلف ىول الشاعر  وم
 ـ  (11)

 أعووووووووورف مندوووووووووا الجيووووووووود والعينانوووووووووا

 منخووووووووووووووور ل أشوووووووووووووووبدا ظبيانووووووووووووووواو   

  
__________________ 

والخامه   أندا عو  عل الحروة والتنو ل فيما وان التنو ل والحروة فى مفورن  ومحمود 

و ل فقو  فيموا ب وعلى ، وعل الحروة فق  فيما ب ينوو ل فوى مفورن  وز نوب وفاطموة ، وعول التنو

حروة فى مفرن  والقاضى والفتى   ولبست عوضا عل شىء مندما فيموا ب حرووة وب ينوو ل فوى 

مفرن  والحبلى ، وعلي  ابل جنى ، والسانس   أندا ز دت فرىا بيل نصب المفورن ورفوع المثنوى ، 

أم مثنوى  ألشكل عليك أمور  ، فلوم يودر أهوو مفورن منصووب «عليان»إ  لو حذفت النون مل ىولك 

 مرفوع ، وعلى هذا الفراء ، والسابع   أندا نفه التنو ل حرك للتخلص مل التقاء الساونيل

ثووم المشوودور الكثيوور أن هووذ  النووون مكسووورة فووى المثنووى مفتوحووة فووى الجمووع ، فومووا مجوورن 

حروتدا فيدموا فألجول الوتخلص مول التقواء السواونيل ، وأموا المخالفوة بيندموا فلتميوز وول واحود مول 

خوور ، وأمووا فتحدووا فووى الجمووع فووألن الجمووع ثقيوول لدبلتوو  علووى العوودن الكثيوور والمثنووى خفيووف ، اآل

فقصدت المعانلة بيندما   لوال  جتمع ثقيالن فى ولمة ، وورن العكوه فوى الموضوعيل وهوو فتحدوا 

مع المثنى ووسرها مع الجمع   ضرورة ب لغة ، وىيل    لك خا، بحالوة اليواء فيدموا ، وىيول ب 

 ل مع األلف والواو أ ضا.، ب
و ور الشيبانى وابل جنى أن مل العرب مل  ضم النون فوى المثنوى ، وعلوى هوذا  نشودون 

 ىول الشاعر  
  ووووووووووووووووا أبتووووووووووووووووا أّرىنووووووووووووووووى القووووووووووووووووذّان 

 فووووووووووووووووووالنّوم ب يطعموووووووووووووووووو  العينووووووووووووووووووان    

  
 وهذا إنما  جىء مع األلف ، ب مع الياء.

صول فق  ، وىود ىوروء بالتشود د فوى وسمع يشد د نون المثنى فى يثنية اسم اإلشارة والمو

وىولوو   (إِْحررَدا اْبنَتَرراَّ هرراتَْينِ )وىولوو     (َوالَّررذاِن يَأْتِيانِهررا)وىولوو     (فَررذانَِك بُْرهانررانِ )ىولوو  يعووالى   

 .(َربَّنا أَِرنَا الَّذَْينِ )سبحان    
ىيول   هوو البيت لرجول مول ضوبة وموا ىوال المفضول ، وزعوم العينوى أنو  ب  عورف ىائلو  ، وـ  11

 لرؤبة ، والصحي  األول ، وهو مل رجز أول   

 إّن لسووووووووووووووووووولمى عنووووووووووووووووووودنا ن وانوووووووووووووووووووا

  خووووووووووووووزو فالنووووووووووووووا وابنوووووووووووووو  فالنووووووووووووووا   

  

 وانوووووووووووت عجووووووووووووزا عّمووووووووووورت زمانوووووووووووا

 هوووووووووووووى يووووووووووووورو سووووووووووووويّودا إحسووووووووووووواناو   
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   فال  حتّج ب . (1)وىد ىيل   إن  مصنوع 

* * * 
__________________ 

منخر ، بزنة مسوجد ، وأصول  مكوان النخيور وهوو  مثنى «منخر ل»العنظ  «الجيد»اللغة   

الصوت المنبعث مل األنف ، و ستعمل فى األنف نفس  ألن  مكان  ، مول بواب يسومية الحوال باسوم 

مثنى ظبى ، ىال أبو ز ود  اسم رجل ، وىيل   «ظبيان»محل  ، واطالّ لفظ القر ة وإرانة سكاندا 

ِْ )، فحوذف ، ومووا ىوال هللا عووز وجول    «ظبيوان   اسوم رجوول ، أران أشوبدا منخوورو ظبيوان» َوْسررئَ

ا  ، ويوو ول أبوى ز ود فوى القر وة علوى أنو  مجواز بالحوذف ، وهوو بيور  « ر د أهل القر ة (اْلقَْريَةَ 

 التوو ل الذو  ورنا   نفا.

 «مندوا»فعل مضارع ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبوا يقود ر  أنوا  «أعرف»اإلعراب   

معطوووف علووى الجيوود  «والعينانووا»مفعووول بوو  ألعوورف  «الجيوود»جووار ومجوورور متعلووظ بوووعرف 

معطووف علوى الجيود  «ومنخور ل»منصوب بفتحة مقودرة علوى األلوف منوع مول ظدورهوا التعوذر 

أشوب    فعول موا  ، وألوف ابثنويل  «أشوبدا»أ ضا ، منصوب بالياء نيابة عول الفتحوة ألنو  مثنوى 

علوى أنو  مفورن وموا هوو الصوحي  ، فوموا مفعوول بو  ، منصووب بالفتحوة ال واهرة  «ظبيانوا»فاعل 

السوابظ ، و لوك  «والعينانوا»على أن  مثنى فدو منصوب بفتحوة مقودرة علوى األلوف وموا فوى ىولو  

 على لغة مل  لزم المثنى األلف ، والجملة مل الفعل وفاعل  فى محل نصب صفة لمنخر ل.
الشواهد  ة مندم الدروو  حيث فت  نون المثنى ، وىال جماع «والعينانا»الشاهد في    ىول  

، و تويى  لوك علوى أنو  يثنيوة ظبوى  «ظبيانا»في  فى موضعيل   أحدهما ما  ورنا ، وثانيدما ىول  

، وهو فاسد مل جدة المعنى ، والصواب أن  مفرن ، وهو اسم رجل وما ىدمنا لك عول أبوى ز ود ، 

يدوا شواهدا أ ضوا ، فدوو مفتوحوة ، وأن ف «منخور ل»وعلي  ب شاهد في  ، وزعم بعضودم أن نوون 

 (.10ش رىم )الذو يقدم  «على أحو  يل»ن ير ىول حميد بل ثور 
( حكى  لك ابل هشام رحم  هللا ، وشبدة هذا القيل أن الراجز ىد جاء بالمثنى باأللف فى حالو  1)

عنوود الدووروو وجماعوة ، ثووم جوواء بوو   «ظبيانوا»وفووى ىولوو   «والعينانووا»النصوب ، و لووك فووى ىولو  

فجموع بويل لغتويل مول لغوات العورب فوى بيوت واحود ، و لوك ىلموا بتفوظ  «منخر ل»ى ىول  بالياء ف

لعربى ، و رن هذا الكالم شيوان   أولدموا   أن أبوا ز ود رحمو  هللا ىود روو هوذ  األبيوات ، ونسوبدا 

 لرجل مل ضبة ، وأبو ز د ثقة ثبت حتى إن
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 موووووووووا بتوووووووووا وألوووووووووف ىووووووووود جمعووووووووواو

 (1)  كسووور فوووى الجوووّر وفوووى النّصوووب معوووا   
  

لما فرغ مل الكالم على الذو ينوب في  الحروف عل الحروات شرع فى 

 وور موا نابوت فيو  حرووة عول حرووة ، وهوو ىسومان   أحودهما   جموع المؤنووث 

 احترازا عل جمع التكسير ، وهوو   «السالم»بـ  السالم ، نحو مسلمات ، وىيدنا
رحمو  هللا ـ  المصونف ما لم  سلم في  بنواء الواحود ، نحوو   هنوون ، وأشوار إليو 

أو جموع بواأللف والتواء المز ودييل ،  «وما بتا وألف ىد جمعا»بقول    ! ـ يعالى

  فاّن ألف  بير زائدة ، بل هى منقلبة عل أصل وهو الياء  (2)فخرج نحو ىضاة 
   ألن أصل 

__________________ 

ونحوو  لوك ،  «أخبرنوى الثقوة» أو «حدثنى الثقة»سيبو   رحم  هللا وان  عبر عن  فى وتاب  بقول  

 وثانيدما   أن الروا ة عند أبى ز د فى نوانر   

 منخران أشبدا ظبيانا*و*

أ ضا   فال  تم ما  ورو  مول الشوبدة بنعواء أن الشواهد مصونوع ،  «منخر ل»باأللف فى 

 فافدم  لك ويدبر .
ر متعلوظ بجموع اآليوى جوار ومجورو «بتا»الواو لالستوناف ، ما   اسم موصول مبتدأ  «وما»( 1)

جموع   فعول  «جمعوا»حرف يحقيوظ  «ىد»الواو حرف عطف ، ألف   معطوف على يا  «وألف»

ما  مبنى للمجدوول ، واأللوف لالطوالّ ، ونائوب الفاعول ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو 

 عووون إلووى مووا ، والجملووة موول الفعوول ونائووب الفاعوول ب محوول لدووا موول اإلعووراب صوولة الموصووول 

فعل مضارع مبنى للمجدول ، ونائب فاعل  ضمير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون  « كسر»

إلى ابسم الموصول الواىع مبتدأ ، والجملة مل الفعل المضارع ونائب فاعل  فى محول رفوع خبور 

الووواو حوورف عطووف ، فووى  «وفووى النصووب»جووار ومجوورور متعلووظ بيكسوور  «فووى الجوور»المبتوودأ 

ظوورف متعلووظ  «معووا»بووالواو علووى الجووار والمجوورور األول  النصووب   جووار ومجوورور معطوووف

 بمحذوف حال.

( مثل ىضاة فى  لك   بناة ، وهداة ، ورماة ، ون يرها   بزاة ، ونعواة ، ووسواة ، فوان األلوف 2)

 فيدا منقلبة عل أصل ، لكل األصل فى بزاة ونعاة ووساة واو ب  اء.
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ما وانت األلف والتاء  [من ]مران فاّن ياء  أصلية ، وال (1)ىضية ، ونحو أبيات 

ىضاة ، »  فاحترز بذلك عل نحو  «هندات»سببا فى نبلت  على الجمع ، نحو 
  فان ول واحد مندما جمع ملتبه باأللف والتاء ، وليه مما نحل في   «وأبيات

  ألن نبلووة ووول واحوود مندمووا علووى الجموووع لوويه بوواأللف والتوواء ، وإنمووا هوووو 

ىضوواة ، »ذا التقر وور ابعتوورا  علووى المصوونف بمثوول بالّصوويغة   فانوودفع بدوو
وعلم أن  ب حاجة إلى أن  قول   بولف وياء مز دييل   فالباء فى ىول   «وأبيات

 .«جمع»متعلقة بقول     «بتا»

 وحكووم هووذا الجمووع أن  رفووع بالضوومة ، و نصووب و جوور بالكسوورة ، نحووو  
  الكسورة عول فنابوت فيو «جاءنى هندات ، ورأ ت هنودات ، وموررت بدنودات»

الفتحة ، وزعم بعضدم أن  مبنّى فى حالة النصوب ، وهوو فاسود   إ  ب موجوب 

 .(2)لبنائ  
* * * 

__________________ 

( ومثل أبيات فى  لك   أموات ، وأصوات ، وأثبات ، وأحوات جموع حووت ، وأسوحات جموع 1)

 سحت بمعنى حرام.

خول عليو  عامول  قتضوى نصوب    فقيول   هوو ( اختلف النحو ون فى جموع المؤنوث السوالم إ ا ن2)

مبنى على الكسر فى محول نصوب مثول هوؤبء وحوذام ونحوهموا ، وىيول   هوو معورب ، ثوم ىيول   

 نصب بالفتحة ال اهرة مطلقا   أو سواء ووان مفورن  صوحي  اآلخور نحوو ز نبوات وطلحوات فوى 

وىيول   بول  نصووب جموع ز نوب وطلحوة ، أم وووان معوتال نحوو لغوات وثبووات فوى جموع لغوة وثبووة ، 

بالفتحة إ ا وان مفرن  معتال ، وبالكسرة إ ا ووان مفورن  صوحيحا ، وىيول    نصوب بالكسورة نيابوة 

الذو هو أصول ـ  عل الفتحة مطلقا   حمال لنصب  على جر  ، وما حمل نصب جمع المذور السالم

ا عنودهم ، وهوو على جر  فجعال بالياء ، وهذا األخير هو أشدر األىوال ، وأصوحدـ  جمع المؤنث

 الذو جرو علي  الناظم هنا.
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 وووووذا أوبت ، والّووووذو اسووووما ىوووود جعوووول 

(1)فيووو   ا أ ضوووا ىبووول ـ  وو رعووواتـووو     
 

  

يجووورو مجووورو جموووع  «أوبت»إلوووى أن  «ووووذا أوبت»أشوووار بقولووو    
المؤنث السالم فى أندا ينصب بالكسرة ، وليسوت بجموع مؤنوث سوالم ، بول هوى 

  مفرن لدا مل لف دا.ملحقة ب  ، و لك ألندا ب

إلووى أن مووا سووّمى بوو  موول هووذا  «والووذو اسووما ىوود جعوول»ثووم أشووار بقولوو    
 نصب بالكسرة وموا ووان ىبول التسومية  «أ رعات»الجمع والملحظ ب  ، نحو   

هووذ  أ رعووات ، ورأ ووت أ رعووات ، »بوو  ، وب  حووذف منوو  التنووو ل ، نحووو   
مووذهبان  خووران    ، هووذا هووو المووذهب الصووحي  ، وفيوو  «ومووررت بو رعووات

أحدهما   أن   رفع بالضومة ، و نصوب و جور بالكسورة ، و وزال منو  التنوو ل ، 

والثوانى   أنو   «هذ  أ رعات ، ورأ وت أ رعوات ، وموررت بو رعوات»نحو   
  رفع بالضمة ،

__________________ 

 الووواو «والووذو»مبتوودأ مووؤخر  «أوبت»جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف خبوور مقوودم  «وووذا»( 1)

حورف يحقيوظ  «ىود»مفعول ثان لجعل اآليى  «اسما»لالستوناف ، الذو   اسم موصول مبتدأ أول 

ضومير مسوتتر فيو  ـ  وهوو المفعوول األولـ  فعل ما  مبنوى للمجدوول ، ونائوب الفاعول «جعل»

جووار  «وو رعووات»جوووازا يقوود ر  هووو  عووون إلووى الووذو ، والجملووة ب محوول لدووا صوولة الموصووول 

جوار  «فيو »وف خبور لمبتودأ محوذوف ، والتقود ر   و لوك ووائل وو رعوات ومجرور متعلظ بمحوذ

فعوول  «ىبوول»مفعووول مطلووظ حووذف عاملوو   «أ ضووا»مبتوودأ ثووان  « ا»ومجوورور متعلووظ بقبوول اآليووى 

مووا  ، مبنووى للمجدووول ، ونائووب الفاعوول ضوومير مسووتتر فيوو  جوووازا يقوود ر  هووو ، والجملووة خبوور 

خبر  فى محول رفوع خبور المبتودأ األول ، وهوو الوذو ، أو   المبتدأ الثانى ، وجملة المبتدأ الثانى و

وىد ىبل هذا اإلعراب فى الجمع الذو جعل اسما وو رعات ، والتقود ر اإلعرابوى للبيوت   وأوبت 

أو سومى بو  بحيوث صوار علموا ، ـ  وذلك   أو والجمع باأللف والتاء ، والجموع الوذو جعول اسوما

ي  أ ضا ، وأ رعات فى األصول   جموع أ رعوة الوذو هوو هذا اإلعراب ىد ىبل فـ  ومثال  أ رعات

جموع  راع ، وموا ىوالوا   رجووابت وبيويوات وجموابت ، وىوود سومى بو رعوات بلوود فوى الشوام ومووا 

 .12ستسمع فى الشاهد رىم 
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هذ  أ رعات ، ورأ ت »و نصب و جر بالفتحة ، و حذف من  التنو ل ، نحو   

   ، و روو ىول  «أ رعات ، ومررت بو رعات
 ـ  (12)

 ينّوريدوووووووا مووووووول أ رعوووووووات ، وأهلدوووووووا

 بيثووووورب ، أننوووووى نارهوووووا ن ووووور عوووووالى    

  
__________________ 

 البيت بمروء القيه بل حجر الكندو ، مل ىصيدة مطلعدا  ـ  12

 أب عوووووووم صوووووووباحا أ ّدوووووووا الّطلووووووول البوووووووالى 

 هووول  عمووول مووول ووووان فوووى العصووور الخوووالى و   

  
بعد ، وأصل التنور   الن ر إلى النار مول بعود ، سوواء ن رت إليدا مل  «ينوريدا»اللغة   

اسووم ىوود م لمد نووة  « ثوورب»و بلوود فووى أطووراف الشووام ،  «أ رعووات»و أران ىصوودها أم لووم  وورن ، 

 ع يم ابريفاع وابمتدان. «عال»أىرب  «أننى»الرسول صلّى هللا علي  وسلّم 
مجوورور  «رعواتأ »حوورف جور  «مول»فعول وفاعوول ومفعوول بو   «ننوريدوا»اإلعوراب   

بمل ، وعالمة جر  الكسرة ال اهرة ، إ ا ىرأي   الجر منونا أو مل بير ينو ل ، فان ىرأيو  بوالفت  

ىلوت   وعالمووة جوور  الفتحووة نيابوة عوول الكسوورة ألنوو  اسووم ب  نصورف ، والمووانع لوو  موول الصوورف 

ل   مبتودأ ، وأهول الواو للحال ، وأهو «وأهلدا»العلمية والتونيث ، والجار والمجرور متعلظ بتنور 

جار ومجرور متعلوظ بمحوذوف خبور المبتودأ ، والجملوة  «بيثرب»مضاف والضمير مضاف إلي  

 «نارهووا»مبتوودأ ، وأننووى مضوواف ونار موول  «أننووى»موول المبتوودأ والخبوور فووى محوول نصووب حووال 

نعووت  «عووال»خبوور المبتوودأ  «ن وور»مضوواف إليوو  ، ونار مضوواف وضوومير الغائبووة مضوواف إليوو  

 لن ر.
فان أصول  جموع ، وموا بينوا فوى يقود ر بيوت النواظم ، ثوم نقول  «أنرعات»في    ىول  الشاهد 

فصار اسم بلد فدو فوى اللفوظ جموع ، وفوى المعنوى مفورن. و وروو فوى هوذا البيوت باألوجو  الثالثوة 

التى  ورها الشارح   فوموا مول روا  بوالجر والتنوو ل فانموا بحوظ حالو  ىبول التسومية بو  ، مول أنو  

والتاء المز دييل ، والذ ل  الح ون  لك  ستندون إلوى أن التنوو ل فوى جموع المؤنوث جمع باأللف 

السالم ينو ل المقابلة   إ  هو فى مقابلة النون التى فى جمع الموذور السوالم ، وعلوى هوذا ب  حوذف 

التنو ل ولو وجد فى الكلمة ما  قتضى منع صرفدا   ألن التنو ل الذو  حوذف عنود منوع الصورف 

ـ  ل التمكيل ، وهذا عندهم وما ىلنا ينو ل المقابلة ، وأما مل روا  بالكسور مول بيور ينوو لهو ينو 

، فقود بح ووا فيو  أمور ل   أولدموا أنو  جموع بحسوب أصول  ـ  وهم جماعة موندم المبورن والزجواج

 وثانيدما   أن  علم على مؤنث ،
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الثووانى ، بكسوور التوواء منونووة والمووذهب األول ، وبكسوورها بووال ينووو ل والمووذهب 

 وبفتحدا بال ينو ل والمذهب الثالث.
* * * 

 جووووووووّر بالفتحووووووووة مووووووووا ب  نصوووووووورف و

(1)رنف  «أل»مووا لووم  ضووف أو  ووك بعوود    
 

  

أشار بدذا البيت إلى القسم الثانى مما نواب فيو  حرووة عول حرووة ، وهوو 

 «جوواء أحموود»ابسووم الووذو ب  نصوورف ، وحكموو  أنوو   رفووع بالضوومة ، نحووو ، 
موررت »و جر بالفتحة أ ضا ، نحو    «رأ ت أحمد»نحو    و نصب بالفتحة ،

، فنابت الفتحة عل الكسرة. هذا إ ا لم  ضف أو  قع بعد األلوف والوالم  «بوحمد

وووذا إ ا نخلو  األلوف  «موررت بوحمودوم»  فان أضيف جّر بالكسورة ، نحوو   
 والالم ،

__________________ 

عا نصبو  بالكسورة نيابوة عول الفتحوة ، ومول جدوة فوعطو  مل ول جدة شبدا   فمل جدة وون  جم

وهووم جماعووة مووندم ـ  وونوو  علووم مؤنووث حووذفوا ينو نوو  ، وأمووا الووذ ل روو  بووالفت  موول بيوور ينووو ل

 فقد بح وا حالت  الحاضرة فق  ، وهى أن  علم مؤنث.ـ  سيبو   وابل جنى

وجوبوا يقود ر  أنوت  الواو لالستوناف ، جر   فعول أمور ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  «وجر»( 1)

اسوم موصوول مفعوول بو  لجور ، مبنوى علوى السوكون  «ما»جار ومجرور متعلظ بجر  «بالفتحة»

فعل مضارع مرفوع بالضمة ال اهرة ، وسوكل للوىوف ،  « نصرف»نافية  «ب»فى محل نصب 

وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلوى موا الموصوولة ، والجملوة ب محول لدوا صولة 

فعول مضوارع مبنوى  « ضوف»حورف نفوى وجوزم وىلوب  «لوم»مصدر ة ظرفية  «ما»لموصول ا

للمجدول مجزوم بلم ، وعالمة جزم  السكون ، ونائب فاعل  ضمير مسوتتر فيو  ، والجملوة صولة 

معطوووف علووى  ضووف ، مجووزوم بسووكون النووون المحذوفووة  « ووك»عاطفووة  «أو»مووا المصوودر ة 

، واسوم  ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون  للتخفيف ، وهو متصرف مل وان الناىصو 

ف إليو  مضوا «أل»و ظرف متعلظ بمحوذوف خبور  وك ، وبعود مضواف  «بعد»إلى ما الموصولة 

 فعل «رنف»مقصون لف   
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 .(2)  فان   جر بالكسرة  «(1)مررت باألحمد »نحو 

* * * 

 النّونوووووووا « فعوووووووالن»اجعووووووول لنحوووووووو و

(3)رفعوووووووووووا ، ويووووووووووودعيل ويسوووووووووووولونا    
 

  
__________________ 

ما  مبنى على انفت  ب محل ل  مول اإلعوراب ، وسوكل للوىوف ، والفاعول ضومير مسوتتر فيو  ، 

والجملة فى محول نصوب حوال مول ابسوم الموصوول وهوو موا   أو اجورر بالفتحوة ابسوم الوذو ب 

  نصرف مدة عدم إضافت  ووون  بير واىع بعد أل.

األصل وإما لكثرة شياع  بسبب يعدن المسمى بابسم الواحود ( ىد نخلت أل على العلم إما للم  1)

وإن يعدن الوضع ، وىود أضويف العلوم لوذلك السوبب أ ضوا   فمول أمثلوة نخوول أل علوى العلوم ىوول 

 الراجز  

 باعوووووووووووود أّم العموووووووووووورو موووووووووووول أسوووووووووووويرها

 حووووووووووّراس أبووووووووووواب علووووووووووى ىصووووووووووورها   

  
 ومل أمثلة إضافة العلم ىول الشاعر  

 رأس ز ووووووودوم عوووووووال ز ووووووودنا  ووووووووم النّقوووووووا 

 بوووووووووووبيض ماضووووووووووى الّشووووووووووفرييل  مووووووووووان    

  
أو  «الصووالة فووى المسوواجد أفضوول مندووا فووى المنوووازل»معرفووة ، نحووو  «أل»( سووواء أوانووت 2)

 موصولة واألعمى واألصم ، واليق ان ، أو زائدة وقول ابل ميانة  مدح الوليد بل  ز د  

 رأ ووووووووت الوليوووووووود بوووووووول اليز وووووووود مباروووووووووا

 هلووووووووووو  شووووووووووود دا بوعبووووووووووواء الخالفوووووووووووة وا   

  
 فان ابسم مع ول واحد مندا  جر بالكسرة.

الوواو لالسوتوناف ، اجعول   فعول أمور ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر   «واجعل»( 3)

ىصود لف و    مضواف  « فعوالن»و جار ومجرور متعلظ باجعل ، ونحوو مضواف ،  «لنحو»أنت 

و منصوووب علووى نووزع الخووافض مفعووول ألجلوو  ، أ «رفعووا»مفعووول بوو  ب جعوول  «النونووا»إليوو  

 «ويسوولونا»الواو عاطفة ، ويدعيل   معطوف علوى  فعوالن ، وىود ىصود لف و  أ ضوا  «ويدعيل»

نحووو »الووواو عاطفووة ، يسووولون   معطوووف علووى  فعووالن ، وىوود ىصوود لف وو  أ ضووا ، وأران موول 

ووول فعول مضووارع ايصولت بوو  ألوف ابثنوويل ، وأران مول نحووو يودعيل ووول فعول مضووارع  «بفعوالن

 يصلت ب   اء المؤنثة المخاطبة ، ومل نحو يسولون ول فعل مضارع ايصلت ب  واو الجماعة.ا
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 حوووووووذفدا للجووووووووزم والنّصووووووووب سووووووووم  و

(1)ولوووووووم يكوووووووونى لتروموووووووى م لمووووووو     
 

  

لما فرغ مل الكالم على ما  عرب مل األسماء بالنيابة شورع فوى  وور موا 
إلى  « فعالن»وشار بقول   عرب مل األفعال بالنيابة ، و لك األمثلة الخمسة   ف

 « ضوربان»ول فعل اشتمل على ألف اثنيل   سواء ووان فوى أولو  اليواء ، نحوو 

إلوى وول فعول ايصول بو   «ويودعيل»وأشار بقولو     «يضربان»أو التاء ، نحو 
إلوى وول فعوول  «ويسووولون»وأشوار بقولو   «أنووت يضوربيل» واء مخاطبوة ، نحوو 

سواء وان فى أّول  التاء وموا مثّول  «أنتم يضربون»ايصل ب  واو الجمع ، نحو 
 .«الّز دون  ضربون»، أو الياء ، نحو 

وهى    فعالن ، ويفعوالن ، و فعلوون ، ويفعلوون ، ـ  فدذ  األمثلة الخمسة

يرفع بثبوت النون ، وينصب ويجزم بحذفدا   فنابوت النوون فيو  عول ـ  ويفعليل
الن   فعوول مضووارع فوويفع «الّز وودان  فعووالن»الحروووة التووى هووى الضوومة ، نحووو 

الّز ودان »مرفوع وعالمة رفع  ثبوت النون   وينصب ويجوزم بحوذفدا   نحوو 

 لل
__________________ 

 «للجوزم»مضاف إلي   الواو لالستوناف ، حذف   مبتدأ ، وحذف مضاف ، وها   «وحذفدا»( 1)

، خبوور المبتوودأ  «سوومة»معطوووف علووى الجووزم  «والنصووب»جووار ومجوورور متعلووظ بسوومة اآليووى 

العالمة ، وفعلدا وسم  سم سمة على مثال وعد  عد عودة ووصوف ـ  بكسر السيل المدملةـ  والسمة

الكواف حورف جور ، والمجورور بدوا محوذوف ، والتقود ر    «ولوم» صف صوفة ووموظ  موظ مقوة 

فعول مضوارع متصورف مول ووان  «يكوونى»و لك وائل وقولك ، ولوم   حورف نفوى وجوزم وىلوب 

الموة جزمو  حوذف النوون ، و واء المؤنثوة المخاطبوة اسوم يكوون ، مبنوى الناىصة مجوزوم بلوم ، وع

الالم بم الجحون ، ويروموى فعول مضوارع منصووب بوون  «لترومى»على السكون فى محل رفع 

مفعوول  «م لموة»المضمرة وجوبا بعد بم الجحون ، وعالمة نصوب  حوذف النوون ، واليواء فاعول 

 لوم ، وأن المصودر ة المضومرة موع مودخولدا فوى يوو ول الـ  بفوت  الوالمـ  ب  لترومى   والم لمة

مصدر مجرور بالم الجحون ، والالم ومجرورهوا  تعلقوان بمحوذوف خبور يكوونى ، وجملوة يكوون 

 واسمدا وخبرها فى محل نصب مقول القول الذو ىدرنا .
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 قوموا ، »فعالمة النصب والجزم سوقوط النوون مول  « قوما ، ولم  خرجا

 (فَِإْن لَْم تَْععَلُوا َولَْن تَْععَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ )يعالى   ومن  ىول   «و خرجا
* * * 

 سوووووووّم معوووووووتاّل مووووووول األسوووووووماء مووووووواو

(1)والمصووووووطفى والمريقووووووى مكارموووووووا    
 

  
 فووووووووواألّول اإلعوووووووووراب فيووووووووو  ىوووووووووودّرا

(2)جميعووووو  ، وهوووووو الّوووووذو ىووووود ىصووووورا    
 

  
__________________ 

أمور ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت الوواو لالسوتوناف ، سوم   فعول  «وسم»( 1)

جووار ومجوورور متعلووظ  «موول األسووماء»مفعووول ثووان لسووم مقوودم علووى المفعووول األول  «معووتال»

اسم موصول مفعول أول لسم ، مبنى علوى السوكون فوى محول نصوب  «ما»بمحذوف حال مل ما 

وف علووى معطوو «والمريقووى»جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف صوولة الموصووول  «والمصووطفى»

مفعول ب  للمريقى ، والمعنى   سوم موا ووان  خور  ألفوا والمصوطفى ، أو موا  «مكارما»المصطفى 

 معتال.ـ  وان  خر   اء والمريقى ، حال وون  مل األسما ، ب مل األفعال

 «ىودرا»جار ومجرور متعلظ بقودر اآليوى  «في »مبتدأ ثان  «اإلعراب»مبتدأ أول  «فاألول»( 2)

لمجدووول ، ونائووب الفاعوول ضوومير مسووتتر فيوو  جوووازا يقوود ر  هووو  عووون علووى فعوول مووا  مبنووى ل

جميووع   يوويوود لنائووب الفاعوول المسووتتر ، وجميووع مضوواف  «جميعوو »اإلعووراب. واأللووف لالطووالّ 

والداء مضاف إلي  ، والجملة مل الفعل ونائب الفاعل خبور المبتودأ الثوانى ، وجملوة المبتودأ الثوانى 

هوو نائوب الفاعول لقودر ،  «جميعو »بتودأ األول ، و جووز أن  كوون وخبر  فى محول رفوع خبور الم

يوويودا لالعوراب  «جميعو »ضمير مستتر ، وموا  جووز أن  كوون  «ىدر»وعلى  لك ب  كون فى 

حورف  «ىود»مبتودأ وخبور  «هو الوذو»ضمير مستتر عائد إلى اإلعراب أ ضا  «ىدر»و كون فى 

الفاعل ضمير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو فعل ما  مبنى للمجدول ، ونائب  «ىصرا»يحقيظ 

وهوو ـ   عون على الذو ، واأللف لالطالّ ، والجملة ب محل لدا صولة الوذو ، والمعنوى   فواألول

اإلعراب جميع    أو الرفع والنصب والجور ، ىودر علوى ـ  ما  خر  ألف مل األسماء والمصطفى

أو سومى مقصوورا ، مول القصور بمعنوى  خر  الذو هو األلف ، وهذا النوع هو الذو ىد ىصورا   

 الحبه ، وإنما سمى بذلك ألن  ىد حبه ومنع مل جنه الحروة.
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 الثّووووووان منقووووووو، ، ونصووووووب  ظدوووووورو

(1)رفعوووو   نوووووو ، وووووذا أ ضووووا  جووووّر و   
 

  

شرع فى  ور إعوراب المعتوّل مول األسوماء واألفعوال ، فوذور أن موا ووان 
إلى ما فوى  «بالمصطفى»  سمى معتال ، وأشار «المصطفى ، والمريقى»مثل 

 «بوالمريقى»، وأشوار  «عصوا ، ورحوى» خر  ألوف بزموة ىبلدوا فتحوة ، مثول 

 .«القاضى ، والدّاعى»إلى ما فى  خر   اء مكسور ما ىبلدا ، نحو 
ثم أشار إلى أن ما فى  خر  ألف مفتوح ما ىبلدا  قدّر في  جميوع حرووات 

مى المقصور   فالمقصور هو اإلعراب   الرفع ، والنصب ، والجّر ، وأن   س
مول الفعول ،  «ابسوم»بوـ    ابسم المعرب الذو فى  خر  ألف بزمة ، فاحترز

مووول  «األلوووف»مووول المبنووى ، نحوووو إ ا ، وب  «المعووورب»نحووو  رضوووى ، وب 

مل المثنّى فى حالة الرفع  «بزمة»المنقو، ، نحو القاضى وما سيويى ، وب 
إ  يقلووب  وواء فووى الجوور والنصووب ، نحووو  ، نحووو الّز وودان   فووان ألفوو  ب يلزموو 

 الّز د ل. [رأ ت]

إلوى المريقوى   فوالمنقو، هوو   ابسوم  «والثوان منقوو،»وأشوار بقولو  
 «ابسوم»بوـ  المعرب الذو  خر   اء بزمة ىبلدا وسرة نحو المريقى   فاحترز

عوول المبنووى ، نحووو الّووذو ، وبقولنووا  «المعوورب»عوول الفعوول نحووو  رمووى ، وب 

 عل «ةىبلدا وسر»
__________________ 

الوواو عاطفوة ، نصوب   مبتودأ ، ونصوب مضواف  «ونصوب »مبتدأ وخبر  «والثان منقو،»( 1)

فعل موا  ، وفاعلو  ضومير مسوتتر  «ظدر»والداء ضمير الغائب العائد على الثانى مضاف إلي  

نصوب في  جووازا يقود ر  هوو  عوون علوى نصوب ، والجملوة فوى محول رفوع خبور المبتودأ الوذو هوو 

فعوول  « نوووو»الووواو عاطفووة ، ورفووع   مبتوودأ ، ورفووع مضوواف والدوواء مضوواف إليوو   «ورفعوو »

مضارع مبنى للمجدول ، ونائب الفاعل ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون علوى رفوع ، 

 «أ ضوا»جوار ومجورور متعلوظ بيجور  «ووذا»والجملة فى محل رفوع خبور المبتودأ الوذو هوو رفوع 

فعل مضارع مبنى للمجدول ، ونائب الفاعول ضومير مسوتتر  « جر»وف مفعول مطلظ لفعل محذ

 في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى المنقو،.
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التى ىبلدا سكون ، نحو ظبى ورمى   فدوذا معتوّل جوار مجورو الصوحي    فوى 

 رفع  بالضمة ، ونصب  بالفتحة ، وجر  بالكسرة.
،  «ت القاضوىرأ »، نحو  (1)وحكم هذا المنقو، أن    در في  النصب 

و قودّر فيو  الرفوع والجوّر لثقلدموا  (يرا قَْوَمنرا أَِجيبُروا ِاِعرَا هللاِ )وىال هللا يعوالى   

 (2)على الياء 
__________________ 

( مول العورب موول  عامول المنقووو، فوى حالووة النصوب معاملتو  إ ووا  فوى حووالتى الرفوع والجوور   1)

ب مجرو الرفوع والجور ، وىود جواء مول  لوك ىوول فيقدر في  الفتحة على الياء أ ضا ، إجراء للنص

 مجنون ليلى  

 لووووووووووووووووووووووووو أّن واش باليمامووووووووووووووووووووووووة نار  و

 نارو بووووووعلى حضووووور مووووووت اهتووووودو ليووووواو   

  
 وىول بشر بل أبى خازم ، وهو عربى جاهلى  

 وفوووووووووى بالنّووووووووووو مووووووووول أسوووووووووماء ووووووووووافى 

 لوووووووووووويه لنو دووووووووووووا إ  طووووووووووووال شووووووووووووافى و   

  
م حذفدا مع أن  منصوب ، لكون  اسوم أن فسكل الياء ث «أن واش»فونت يرو المجنون ىال 

 مع أن  حال مل النوو أو مفعول مطلظ. «وافى»، ويرو بشرا ىال 
وىد اختلف النحواة فوى  لوك ، فقوال المبورن   هوو ضورورة ، ولكندوا مول أحسول ضورورات 

بسوكون  (مول أوسو  موا يطعموون أهواليكم)الشعر ، واألص  جواز  فى سوعة الكوالم   فقود ىوروء 

 الياء.
( موول العوورب موول  عاموول المنقووو، فووى حووالتى الرفووع والجوور ومووا  عاملوو  فووى حالووة النصووب ، 2)

في در الضمة والكسرة على اليواء وموا   دور الفتحوة عليدوا ، وىود ورن مول  لوك ىوول جر ور ابول 

 عطية  

 فيوموووووووا  ووووووووافيل الدووووووووو بيووووووور ماضوووووووى 

  ومووووووووا يوووووووورو مووووووووندّل بوووووووووب يغووووووووّول و   

  
 وىول اآلخر  

 تووووووى أنووووووت جووووووائى لعموووووورك مووووووا يوووووودرو م

 لكووووووووّل أىصووووووووى موووووووودّة الوووووووودّهر عاجوووووووول و   

  
 وىول الشماخ بل ضرار الغطفانى  

 وونّدووووووووووووووا وىوووووووووووووود بوووووووووووووودا عوووووووووووووووار  

 فوووووووووووووا  مووووووووووووول أ ووووووووووووود دّل فوووووووووووووائض و   

  
 وىول جر ر أ ضا  

 عوووووووووورّ الفوووووووووورزنّ شووووووووووّر العووووووووووروّ و

 خبيووووووووووووث الثّووووووووووووورو وووووووووووووابى األزنووووووووووووود   
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قودّرة علوى   فعالموة الرفوع ضومة م «جاء القاضوى ، وموررت بالقاضوى»نحو 

 الياء ، وعالمة الجر وسرة مقدرة على الياء.
وعلم مّما  ور أن ابسم ب  كون فى  خر  واو ىبلدا ضمة ، نعوم إن ووان 

مبنيّوا وجود  لوك فيو  ، نحوو هوو ، ولووم  وجود  لوك فوى المعورب إّب فوى األسووماء 

وأجوواز  لوك الكوفيووون فوى موضووعيل  «جوواء أبوو »السوتة فووى حالوة الرفووع نحوو 
ما سمى ب  مل الفعل ، نحوو  ودعو ، و غوزو ، والثوانى   موا    أحدهما    خر ل

 وان أعجميا ، نحو سمندو ، وىمندو.

* * * 

 أّو فعوووووووووول  خوووووووووور منوووووووووو  ألووووووووووف ، و

(1)أو واو ، أو  وووووواء ، فمعووووووتاّل عوووووورف    
 

  
__________________ 

لفورّ بويل وب خالف بيل أحد مل النحاة فى أن هذا ضرورة ب يجوز فى حالة السوعة ، وا

هذا والذو ىبل  أن فيموا مضوى حمول حالوة واحودة علوى حوالتيل   ففيو  حمول النصوب علوى حوالتى 

الرفع والجر   فوعطينا األىول حكوم األوثور ، ولدوذا جووز  بعوض العلمواء فوى سوعة الكوالم ، وورن 

أموا هوذا ففيو  حمول  (مول أوسو  موا يطعموون أهواليكم)فى ىراءة جعفر الصوانّ رضوى هللا عنو    

علوى حالوة واحودة وهوى حالوة النصوب ، ولويه مول شوون ـ  وهما حالة الرفع وحالة الجرـ  التيلح

األوثر أن  حمل على األىل ، ومل أجل هذا ايفقت ولموة النخواة علوى أنو  ضورورة  غتفور مندوا موا 

 وىع فعال فى الشعر ، وب  نقاس عليدا.

جووار  «منوو »مبتوودأ  « خوور»مضوواف إليوو   «فعوول»و اسووم شوورط مبتوودأ ، وأو مضوواف  «أو»( 1)

خبر المبتدأ الوذو هوو  «ألف»ومجرور متعلظ بمحذوف صفة آلخر ، وهو الذو سوغ اببتداء ب  

 خر ، والجملوة مفسورة لضومير مسوتتر فوى ووان محوذوفا بعود أو الشورطية   أو فدوذ  الجملوة فوى 

كووان محوول نصووب خبوور وووان المحذوفووة مووع اسوومدا ، ووووان هووى فعوول الشوورط ، وىيوول    خوور اسووم ل

مووع أن المنصووب المنووون بوىووف عليوو  ـ  المحذوفوة ، وألووف خبرهووا ، وإنموا وىووف عليوو  بالسوكون

على لغة ربيعة التى يقف على المنصوب المنون بالسكون ، و بعد هذا الوج  ووون ىولو  ـ  باأللف

ىوود عطفووت  «أو»مرفوووعيل ، وإن أمكوول جعلدمووا خبوورا لمبتوودأ محووذوف ويكووون  «أو واو أو  واء»

فوى جوواب الشورط ،  الفاء واىعة «فمعتال»معطوفان على ألف  «أو واو أو  اء»ى جملة جملة عل

 «معتال»و 
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أشار إلى أن المعتّل مل األفعال هو موا ووان فوى  خور  واو ىبلدوا ضومة ، 

  غزو ، أو  اء ىبلدا وسرة ، نحو    رموى ، أو ألوف ىبلدوا فتحوة ، نحوو   نحو  
  خشى.

* * * 

 لجوووووووزم فووووووواأللف انوووووووو فيووووووو  بيووووووور ا

(1)أبووووود نصوووووب موووووا ويووووودعو  رموووووى و   
 

  
 الّرفووووع فيدمووووا انووووو ، واحووووذف جازموووواو

(2)ثالثدووووووّل ، يقووووووض حكمووووووا بزمووووووا    
 

  
__________________ 

فعول موا  مبنوى للمجدوول ، ونائوب  «عورف»حال مل الضومير المسوتتر فوى عورف مقودم عليو  

هووو مجمووع جملووة  «أو» الفاعول ضومير مسووتتر فيو  جووازا يقوود ر  هوو  عوون علووى فعول ، وخبور

الشرط والجواب علوى الوذو نختوار  فوى أخبوار أسوماء الشورط الواىعوة مبتودأ ، ولتقود ر   أو فعول 

 خر  ألف أو واو أو  اء فقد عرف هوذا الفعول بونو  معتول ، ـ  أو الحال والشونـ  مضارع وان هو

  اء.  ر د أن المعتل مل األفعال المعربة هو ما  خر  حرف علة ألف أو واو أو

يوسوعا ، والتقود ر    «فى»مفعول لفعل محذوف  فسر  ما بعد  ، وهو على حذف  «فاأللف»( 1)

جووار  «فيوو »فعوول أموور ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  وجوبووا يقوود ر  أنووت  «انووو»ففووى األلووف انووو 

 «وأبود»مضواف إليو   «الجوزم»و مفعول بو  بنوو ، وبيور مضواف  «بير»ومجرور متعلظ بانو 

 «نصوب»ف ، أبود   فعول أمور ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت الواو حورف عطو

اسوم موصوول مضواف إليو  ، مبنوى علوى السوكون فوى  «موا»و مفعول ب  ألبد ، ونصوب مضواف 

معطووف علوى  ودعو موع  « رموى»جار ومجرور متعلظ بمحذوف صلة لموا  «ويدعو»محل جر 

لمعربة  خور  ألوف  قودر فيو  الرفوع والنصوب إسقاط حرف العطف ،  ر د أن ما وان مل األفعال ا

اللذان هما بير الجزم ، وما وان مل األفعال المعربة  خور  واو ويودعو أو  واء ويرموى   دور فيو  

 النصب.

 «فيدموا»الواو حرف عطف ، الرفع   مفعول ب  مقدم على عامل  وهو انوو اآليوى  «والرفع»( 2)

علوو  ضوومير مسووتتر فيوو  وجوبووا يقوود ر  أنووت فعوول أموور ، وفا «انووو»جووار ومجوورور متعلووظ بووانو 

حوال مول فاعول  «جزموا»فعل أمور ، والفاعول ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت  «واحذف»

مفعووول ، ب حووذف بتقوود ر مضوواف ، ومعمووول جازمووا محووذوف ،  «ثالثدوول»احووذف المسووتتر فيوو  

 والتقد ر   واحذف أواخر ثالثدل حال وونك جازما
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يفية اإلعراب فى الفعل المعتول   فوذور أن األلوف  ور فى هذ ل البيتيل و

 فيخشوى   «ز ود  خشوى»نحوو ـ  وهوو الرفوع والنصوبـ   قدّر فيدا بير الجوزم
 فيخشوى   «لول  خشوى»و مرفوع ، وعالمة رفع  ضومة مقودرة علوى األلوف ، 

منصووب ، وعالموة النصوب فتحوة مقودرة علوى األلوف ، وأموا الجوزم في دوور   

 .«لم  خ »خر ، نحو ألن   حذف ل  الحرف اآل
إلى أن النصب   در فيموا  «وأبد نصب ما ويدعو  رمى»وأشار بقول    

 .«لل  دعو ، ولل  رمى» خر  واو أو  اء ، نحو 

إلوى أن الرفوع  قودّر فوى الوواو واليواء ،  «والّرفع فيدما انوو»وأشار بقول  
 فعالمة الرفع ضمة مقدرة على الواو والياء. « دعو ، و رمى»نحو 

وهوى األلوف ، ـ  إلى أن الوثال  «واحذف جازما ثالثدلّ »أشار بقول    و

 «لوم  خو  ، ولوم  غوز ، ولوم  ورم»يحوذف فوى الجوزم ، نحوو ـ  والواو ، والياء
 فعالمة الجزم حذف األلف والواو والياء.

وحاصل ما  ور    أن الرفع  قدّر فى األلف والوواو واليواء ، وأن الجوزم 

، وأن النصووب   دوور فووى اليوواء والووواو ، و قوودّر فووى    دوور فووى الثالثووة بحووذفدا
 األلف.

* * * 
__________________ 

 مفعوووب لجازمووا ، ومعمووول احووذف هووو المحووذوف ، والتقوود ر   «ثالثدوول»األفعووال   أو  كووون 

فعل مضوارع مجوزوم فوى جوواب األمور  «يقض»واحذف أحرف العلة حال وونك جازما ثالثدل 

م  حذف الياء والكسرة ىبلدوا نليول عليدوا ، والفاعول ضومير مسوتتر الذو هو احذف ، وعالمة جز

 نعت لحكما. «بزما»مفعول ب  لتقض على يضمين  معنى يؤنو  «حكما»في  وجوبا يقد ر  أنت 
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 النّكرة والمعرفة

 نكووووووووووووورة   ىابووووووووووووول أل ، موووووووووووووؤثّرا ، 

(1)أو واىووووووع موىووووووع مووووووا ىوووووود  ووووووورا    
 

  

 «أل»عر ف ، أو  قع موىوع موا  قبول ويؤثّر في  الت «أل»النكرة   ما  قبل 
فتقول   الرجل ، واحترز  «رجل»ويؤثر في  التعر ف  «أل»فمثال ما  قبل  (2)

وب يوؤثر فيو  التعر وف ، وعبّواس  «أل»مما  قبول  «ويؤثر في  التعر ف»بقول  

لكندا لم يؤثر في  التعر ف  «أل»علما   فانك يقول في    العبّاس ، فتدخل علي  
 و   التوى  «أل»ومثال ما وىع موىع ما  قبول  [علي ]رفة ىبل نخولدا   ألن  مع

نكوورة ،  أو   صوواحب مووال ، فووذو   «جوواءنى  و مووال»بمعنووى صوواحب ، نحووو 

نحووو  «أل»لكندووا واىعووة موىووع صوواحب ، وصوواحب  قبوول  «أل»وهووى ب يقبوول 
 الصاحب.

* * * 
__________________ 

ندووا فووى معوور  التقسوويم ، أو لكوندووا جار ووة علووى مبتوودأ ، وجوواز اببتووداء بدووا أل «نكوورة»( 1)

خبور المبتودأ  «ىابول»موصوف محذوف ، أو   اسم نكرة ، و ؤ د  لك األخير وون الخبور موذورا 

 «أل»و ، و جوز العكه ، لكل األول أولى ، لكون النكرة هى المحود  عندوا ، وىابول مضواف ، 

و معطووف علوى ىابول ،  «واىوع»فة عاط «أو»حال مل أل  «مؤثرا»مضاف إلي  ، مقصون لف   

اسم موصول مبنوى علوى السوكون فوى  «ما»و مفعول في  ظرف مكان ، وموىع مضاف  «موىع»

فعول موا  مبنوى للمجدوول ، ونائوب الفاعول  « وورا»حورف يحقيوظ  «ىد»محل جر مضاف إلي  

محول لدوا  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى ىابول أل ، واأللوف لالطوالّ ، والجملوة ب

 مل اإلعراب صلة الموصول.

( اعتر  ىوم على هذا التعر ف بون  بير جامع ، و لك ألن لنا أسماء نكورات ب يقبول أل وب 2)

 والتمييز «جاء ز د راوبا»يقع موىع ما  قبل أل ، و لك الحال فى نحو 
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 بيووووووووووور  معرفوووووووووووة   ودوووووووووووم ، و و و

(1)هنوووود ، وابنووووى ، والغووووالم ، والّووووذو و   
 

  

  بيوور النّكوورة المعرفووة ، وهووى سووتة أىسووام   المضوومر ودووم ، واسووم أو 

اإلشوارة ووذو ، والعلووم ودنود ، والمحلّوى بوواأللف والوالم ووالغالم ، والموصووول 

 والّذو ، وما أضيف إلى واحد مندا وابنى ، وسنتكلم على هذ  األىسام.
* * * 

__________________ 

ومجورور رب  «ب رجل عندنا»فية للجنه فى نحو واسم ب النا «اشتر ت رطال عسال»فى نحو 

 .«رب رجل ور م لقيت »فى نحو 

والجواب أن هذ  ولدا يقبل أل مل حيث  ايدا ، ب مل حيوث ووندوا حواب أو يمييوزا أو اسوم 

 ب.
واعتوور  عليوو  أ ضووا بونوو  بيوور مووانع ، و لووك ألن بعووض المعووارف  قبوول أل نحووو  دووون 

المجوووس ، وبعووض المعووارف  قووع موىووع مووا  قبوول أل ، مثوول ومجوووس ، فانووك يقووول   اليدووون ، و

ضمير الغائب العائد إلى نكرة ، نحو ىولك   لقيت رجال فوورمتو  ، فوان هوذا الضومير واىوع موىوع 

 رجل السابظ وهو  قبل أل.
والجواب أن  دون ومجوس اللذ ل  قبالن أل هما جمع  دونو ومجوسوى   فدموا نكريوان ، 

بيليل المعوروفيل لوم  صو  نخوول أل عليدموا ، وأموا ضومير الغائوب العائود فان وانا علميل على الق

إلى نكرة فدو عند الكووفييل نكورة   فوال  ضور صودّ هوذا التعر وف عليو  ، والبصور ون  جعلونو  

ب موىع رجل ، ووونك ىلت   لقيت رجال فوورمت الرجل ، وما ىوال يعوالى  «الرجل»واىعا موىع 

سُرو َ َُما أَْرَسْلنا إِلى فِ )   وإ ا ووان ووذلك فدوو واىوع موىوع موا ب  (ْرَعرْوَن َرسُروالً فَعَصرى فِْرَعرْوُن الرَّ

  قبل أل   فال  صدّ التعر ف علي .
 «معرفووة»بيوور   مبتودأ ، وبيوور مضواف والدوواء العائوود علوى النكوورة مضواف إليوو   «وبيور »( 1)

و و »و   و لوك ودوم جار ومجرور متعلظ بمحذوف خبر لمبتدأ محوذوف ، أ «ودم»خبر المبتدأ 

ولدوول معطوفووات علووى هووم ، وفووى عبووارة المصوونف ىلووب ،  «، وهنوود ، وابنووى ، والغووالم ، والووذو

 ووان حق  أن  قول   والمعرفة بير  لك   ألن المعرفة هى المحد  عندا.

 وهذ  العبارة ينبىء عل انحصار ابسم فى النكرة والمعرفة ، و لك هو الراج  عند
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 حضووووووووووورفمووووووووووا لووووووووووذو بيبووووووووووة أو 

(1)سووووّم بالّضوووومير ـ  وونووووت ، وهوووووـوووو     
 

  

 شير إلى أن الضمير   ما نّل على بيبة ودو ، أو حضور ، وهو ىسمان 

   أحدهما ضمير المخاطب ، نحو أنت ، والثانى ضمير المتكلم ، نحو أنا.

* * * 

  و ايّصوووووووووال منووووووووو  موووووووووا ب  بتوووووووووداو

(2)ب  لووووووووووووى إّب اختيووووووووووووارا أبوووووووووووودا و   
 

  
__________________ 

علماء النحو ، ومندم ىوم جعلوا ابسم على ثالثة أىسام   األول النكورة ، وهوو موا  قبول أل ورجول 

وور م ، والثانى   المعرفة ، وهو ما وضع ليستعمل فى شىء بعين  والضمير والعلوم ، والثالوث   

 ا ليه بسد د.اسم ب هو نكرة وب هو معرفة ، وهو ما ب ينو ل في  وب  قبل أل ومل وما ، وهذ

جوار  «لوذو»اسم موصول مفعول ب  أول لسم ، مبنى على السوكون فوى محول نصوب  «فما»( 1)

عاطفوووة  «أو»مضووواف إليووو   «بيبوووة»و ومجووورور متعلوووظ بمحوووذوف صووولة موووا ، و و مضووواف 

جار ومجورور متعلوظ بمحوذوف خبور لمبتودأ محوذوف ،  «وونت»معطوف على بيبة  «حضور»

فعول أمور ، وفاعلو  ضومير  «سوم»معطووف علوى أنوت  «وهوو»أو متعلظ بمحوذوف حوال مول موا 

 جار ومجرور متعلظ بسم ، وهو المفعول الثانى لسم. «بالضمير»مستتر في  وجوبا يقد ر  أنت 

جوووار ومجووورور متعلوووظ  «منووو »مضووواف إليووو   «ايصوووال»و مبتووودأ ، و و مضووواف  «و و»( 2)

لوى السوكون فوى محول رفوع اسم موصول خبر المبتودأ ، مبنوى ع «ما»بمحذوف نعت لذو ايصال 

فعل مضارع مبنى للمجدول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر في  جووازا يقود ر   « بتدا»نافية  «ب»

ب  بتدأ بو  ، ووذا ىوال الشويد خالود  هو ، والجملة ب محل صلة الموصول. والعائد محذوف ، أو  

ن هوو العائود ، وإن ووان ، وهو عجيب با ة العجب   ألن نائب الفاعل إ ا ووان راجعوا إلوى موا ووا

راجعا إلى شىء  خر بير مذوور فسد الكوالم ، ولوزم حوذف العائود المجورور بحورف جور موع أن 

الموصول بير مجرور بمثل  ، و لك بيور جوائز ، والصوواب أن فوى ىولو   بتودأ ضوميرا مسوتترا 

لمجورور نائوب يقد ر  هوو  عوون إلوى موا هوو العائود ، وأن أصول الكوالم موا ب  بتودأ بو    فالجوار وا

الوواو  «وب»فاعل ، فحذف الجار وأوصول الفعول إلوى الضومير فاسوتتر فيو  ، فتودبر  لوك ويفدمو  

 عاطفة ، ب   نافية
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  «ابنووووى أورمووووك»واليوووواء والكوووواف موووول 
 (1) «سووولي  موووا ملوووك»اليووواء والدوووا مووول و   

  

الضمير البارز  نقسم إلى   متّصل ، ومنفصل   فالمتصل هوو   الوذو ب 

   (2)فوى ابختيوار  «إّب »ونحوو  ، وب  قوع بعود  «أورموك»ب  والكاف مول   بتدأ

 فال  قال   ما أورمت إّبك ، وىد جاء شذو ا فى الشعر ، وقول   
 ـ  (13)

 أعووووو  بوووورّب العوووورش موووول فوووووة بغووووت 

 علووووّى   فموووووا لووووى عوووووو  إّب  ناصووووور   

  
__________________ 

  جوووازا يقوود ر  هووو  عووون إلووى مووا ، والجملووة فعوول مضووارع ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو « لووى»

منصووب علوى نوزع  «اختيوارا»ىصود لف و    مفعوول بو  ليلوى  «إب»معطوفة علوى جملوة الصولة 

 ظرف زمان متعلظ بيلى. «أبدا»الخافض ، أو   فى ابختيار 

جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف خبوور لمبتوودأ محووذوف ، أو   و لووك وووائل واليوواء  «واليوواء»( 1)

مجوورور بموول ، والجووار والمجوورور  «ابنووى»حوورف جوور  «موول»معطوووف علووى اليوواء  «والكوواف»

أورم   فعول موا  ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  جووازا  «أورمك»متعلظ بمحذوف حال مل الياء 

 «الكواف»يقد ر  هو  عون إلى ابنى ، والكاف مفعول ب  ، والجملة فى محل نصب حال مول ىولو  

معطوفوان علوى اليواء السوابقة  «واليواء والدواء»الحوال األولوى  باسقاط العاطف الذو  عطفدوا علوى

حرف جار لقول محذوف ، والجار والمجورور متعلوظ بمحوذوف حوال ، أو واليواء والدواء  «مل»

سل   فعل أمور ، و واء المخاطبوة فاعول ، والدواء مفعوول أول  «سلي »إلد ـ  حال ووندما مل ىولك

عول مووا  ، وفاعلوو  ضومير مسووتتر فيوو  جوووازا ف «ملووك»اسووم موصووول مفعوول ثووان لسوولى  «موا»

 يقد ر  هو ، والجملة ب محل لدا مل اإلعراب صلة ما.

وىوع  بعد إب اختيارا   وعلى هذا فوال شوذو  فوى البيتويل ـ  مندم ابل األنباروـ  ( أجاز جماعة2)

 ونحوهما.

 هذا البيت مل الشواهد التى ب  عرف لدا ىائلـ  13

و العودوان وال لوم ،  «البغى»و الجماعة ،  «الفوة»و وأيحصل ، ألتجىء  «أعو »اللغة   

، وهوو مبنوى علوى  إب أن  مخوتص بوالنفى «أبدا»ظرف  ستغرّ الزمان المستقبل مثل  «عو »

 الضم وقبل وبعد.
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 وىول   
 ـ  (14)

 ـ  إ ا مووووا ونووووت جارينوووواـ  مووووا علينوووواو

 أن ب  جاورنووووووووووووووووووووا إّبك ن ّووووووووووووووووووووار   

  

* * * 
__________________ 

المعنوى   إنوى ألتجوىء إلوى رب العورش وأيحصول بحموا  مول جماعوة ظلموونى ويجواوزوا 

 معى حدون النصفة   فليه لى معيل وب وزر سوا .

 «بورب»فعل مضارع ، وفاعل  ضمير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوا  «أعو »اإلعراب   

جوار ومجورور  «مل فووة»مضاف إلي   «العرش»و جار ومجرور متعلظ بوعو  ، ورب مضاف 

بغى   فعل ما  ، وفاعل  ضمير مستتر في  جووازا يقود ر  هوى  عوون إلوى  «بغت»متعلظ بوعو  

 «فموا»جار ومجرور متعلظ ببغوى  «على»فوة ، والتاء للتونيث ، والجملة فى محل جر صفة لفوة 

ظورف زموان مبنوى علوى الضوم  «عوو »جار ومجرور متعلظ بمحذوف خير مقدم  «لى»نافية 

حرف استثناء ، والدواء ضومير وضوع للغائوب ،  إب   «إب »نصب متعلظ بناصر اآليى  فى محل

مبتوودأ  «ناصوور»وهووو هنووا عائوود إلووى رب العوورش ، مسووتثنى مبنووى علووى الضووم فووى محوول نصووب 

 مؤخر.
حيث وىع الضمير المتصل بعود إب ، وهوو شوا  ب  جووز إب فوى  «إب »الشاهد في    ىول  

ابل األنبارو ومل  هب نحو مذهبو    فوان  لوك عنودهم سوائ  جوائز فوى ضرورة الشعر ، إب عند 

 سعة الكالم ، ولك عندهم أن يحذو على مثال 
 وهذا البيت أ ضا مل الشواهد التى ب  عرف ىائلدا.ـ  14

مول المبوابة بمعنوى ابوتورا  بواألمر  «وموا نبوالى» وروو فوى مكانو   «وما علينا»اللغة   

ب  ، وأوثر ما يسوتعمل هوذ  الكلموة بعود النفوى وموا رأ وت فوى بيوت الشواهد ، وابهتمام ل  والعنا ة 

وىد يستعمل فى اإلثبات إ ا جاءت معدا أخرو منفية ، و لوك وموا فوى ىوول زهيور بول أبوى سولمى 

 المزنى  
 لقووووووووووووود باليوووووووووووووت م عووووووووووووول أّم أوفوووووووووووووى 

 لكووووووووووووووووووول أّم أوفوووووووووووووووووووى ب يبوووووووووووووووووووالى و   

  
ى العام ، يقول   ما فى الدار مل ن ار ، وموا معنا  أحد ، وب  ستعمل إب فى النف «ن ار»و 

 َوقاَ  نُوٌح َربِ )فى الدار ن ور ، ير د ما فيدا مل أحد ، ىال هللا يعالى   
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.................................................................................. 
__________________ 

يَّاراً ال تَذَْر َعلَى اأْلَْرِض ِمَن اْلكا َِ   ر د ب يذر مندم أحدا ، بل استوصلدم وأفندم جميعا. (فِِريَن 

المعنى   إ ا ونت جارينا فال نكتر  بعدم مجاورة أحد بيرك ،  ر د أندا هى وحودها التوى 

  ربب فى جوارها و سر ل .
فعل مضارع ، وفاعل  ضمير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر   «نبالى»نافية  «وما»اإلعراب   

 «جارينوا»ووان الناىصوة واسومدا  «ونوت»زائودة  «موا»ظرف متضمل معنوى الشورط  «إ ا»نحل 

جارة   خبور ووان ، وجوارة مضواف ونوا   مضواف إليو  ، والجملوة مول ووان واسومدا وخبرهوا فوى 

 جووواور   فعووول مضوووارع  « جاورنوووا»نافيوووة  «ب»مصووودر ة  «أن»محووول جووور باضوووافة إ ا إليدوووا 

إب   أناة اسوتثناء ، والكواف مسوتثنى مبنوى علوى  «إبك»ر منصوب بون ، ونا   مفعوول بو  ليجواو

فاعول  جواور ، وأن وموا نخلوت عليو   «ن ار»الكسر فى محل نصب ، والمستثنى من  ن ار اآليى 

يكون ما نافيوة أ ضوا ، وعلينوا   جوار  «وما علينا»فى يوو ل مصدر مفعول ب  لنبالى ، ومل روا  

المصدر ة وما نخلت علي  فى يوو ول مصودر مرفووع  ومجرور متعلظ بمحذوف خبر مقدم ، وأن

 قع مبتدأ مؤخرا ، و جووز أن يكوون موا اسوتفدامية بمعنوى النفوى مبتودأ ، وعلينوا   جوار ومجورور 

متعلظ بمحذوف خبر   والمصدر المؤول مل أن وما نخلت علي  منصوب علوى نوزع الخوافض ، 

لنوا إ ا ونوت جارينوا ، و جووز أن يكوون  ووون  ىد ىال   أو شىء وائل علينا فى عدم مجاورة أحود

ما نافية ، وعلينا   متعلظ بمحذوف خبر مبتدأ محذوف ، والمصدر منصوب علوى نوزع الخوافض 

 أ ضا والتقد ر على هذا   وما علينا ضرر فى عدم مجاورة أحد لنا إ ا ونت أنت جارينا.
 .حيث وفع الضمير المتصل بعد إب شذو ا «إبك»الشاهد في    ىول  

 وإنما صحة الروا ة   «إبك»وىال المبرن   ليست الروا ة وما أنشدها النحاة 
 * أّب  جاورنا سواك ن ّار*

 وىال صاحب اللب   روا ة البصر يل  
 * أّب  جاورنا حاشاك ن ّار*

 فال شاهد في  على هاييل الروا تيل   فتفطل لذلك.
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 ووووووووّل مضووووووومر لووووووو  البنوووووووا  جوووووووب ، و

(1)ظ مووووا نصووووب لفووووظ مووووا جووووّر ولفووووو   
 

  

، ولووذلك ب  (2)المضوومرات ولّدووا مبنيووة   لشووبددا بووالحروف فووى الجمووون 
 يصغّر

__________________ 

جووار ومجوورور متعلووظ  «لوو »مضوواف إليوو   «مضوومر»و مبتوودأ أول ، وووول مضوواف  «ووول»( 1)

  فعل مضوارع ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر « جب»مبتدأ ثان  «البنا»بيجب اآليى 

هو  عون إلى البنا ، والجملة مل الفعل وفاعل  فوى محول رفوع خبور المبتودأ الثوانى ، وجملوة المبتودأ 

اسم موصوول  «ما»و مبتدأ ولفظ مضاف  «ولفظ»الثانى وخبر  فى محل رفع خبر المبتدأ األول 

فعول موا  مبنوى للمجدوول ونائوب الفاعول  «جور»مضاف إلي  مبنى على السكون فوى محول جور 

تتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى ما الموصوولة ، والجملوة ب محول لدوا مول اإلعوراب ضمير مس

اسوم موصوول  «موا»و جار ومجرور متعلظ بمحذوف خبر المبتدأ ، ولفظ مضاف  «ولفظ»صلة 

فعوول مووا  مبنووى للمجدووول ، ونائووب الفاعوول ضوومير مسووتتر فيوو  جوووازا  «نصووب»مضوواف إليوو  

محال باإلضافة ، والجملوة مول الفعول ونائوب فاعلو  ب محول لدوا  يقد ر  هو  عون إلى ما المجرورة

 مل اإلعراب صلة الموصول.

أن الضومائر مبنيوة لشوبددا بوالحروف ـ  فيموا مضوى أول بواب المعورب والمبنوىـ  ( ىد عرفوت2)

شبدا وضعيا ، بسبب وون أوثرها ىد وضع على حرف واجد أو حرفيل ، وحمول موا وضوع علوى 

حمال لألىل على األوثر ، وىد  ور الشارح فى هوذا الموضوع وجدوا ثانيوا مول أوثر مل  لك علي  ، 

وجو  شب  الضمائر بالحروف ، وهو ما سما  بالشب  الجمونو ، وهوو   ووون الضومائر بحيوث ب 

 «هما وهم وهل وأنتما وأنوتم وأنوتل»يتصرف يصرف األسماء   فال يثنى وب يصغر ، وأما نحو 

ألموور علووى هووذا الوجوو  ، وليسووت عالمووة المثنووى والجمووع طارئووة ، فدووذ  صووي  وضووعت موول أول ا

 عليدا.

ونقول   ىد أشبدت الضمائر الحروف فى وج  ثالث ، وهى أندوا مفتقورة فوى نبلتدوا علوى 

معناها البتة إلى شىء ، وهو المرجع فى ضومير الغائوب ، وىر نوة الوتكلم أو الخطواب فوى ضومير 

ندا استغنت بسبب اختالف صيغدا عل أن يعرب فونوت الحاضر ، وأشبدت  فى وج  رابع ، وهو أ

يرو اندم ىد وضعوا للرفع صيغة ب يستعمل فى بير  ، وللنصب صويغة أخورو ولوم  جيوزوا إب 

أن يستعمل في    فكان مجرن الصيغة وافيا لبيان موىع الضمير ، فلم  حتج لالعراب ليبويل موىعو  

وإن وووان سووبب عوودم الحاجووة مختلفووا فيدمووا  ، فوشووب  الحووروف فووى عوودم الحاجووة إلووى اإلعووراب ،

 (.32،  28وان ر ، )
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وب يثنّووى وب يجمووع ، وإ ا ثبووت أندووا مبنيووة   فمندووا مووا  شووترك فيوو  الجووّر 

والنصب ، وهو   ول ضمير نصب أو جر متّصل ، نحو   أورمتك ، ومررت 
فوى  «بوك»فوى موضوع نصوب ، وفوى  «أورمتوك»بك ، وإنّ  ول    فالكواف فوى 

 فى موضع جر. «ل »فى موضع نصب ، وفى  «إن »، والداء فى  موضع جر

، وأشوار إليو   «نوا»ومندا ما  شوترك فيو  الرفوع والنصوب والجور ، وهوو 
 بقول   

 صووووول   «نوووووا»للّرفوووووع والنّصوووووب وجوووووّر 

(1)ووووووواعرف بنووووووا فانّنووووووا نلنووووووا الموووووون     
 

  

،  للرفع ، نحو نلنا ، وللنصب ، نحوو فانّنوا ، وللجور «نا»أو   صل  لفظ 

 نحو بنا.
ومموووا  سوووتعمل للرفوووع والنصوووب والجووور   اليووواء   فمثوووال الرفوووع نحوووو 

 .«مّر بى»ومثال الجر نحو  «أورمنى»ومثال النصب نحو  «اضربى»

ومثووال  «هووم ىووائمون»  فمثووال الرفووع  «هووم»و سووتعمل فووى الثالثووة أ ضووا 
 .«لدم»ومثال الجر  «أورمتدم»النصب 

مول وول وجو     «نوا»دما ب  شبدان وإنما لم  ذور المصنف الياء وهم ألن

 يكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحد ، وهى ضمير متّصل «نا»ألن 
__________________ 

 «نوا»و معطوفان على الرفوع  «والنصب وجر»جار ومجرور متعلظ بصل  اآليى  «للرفع»( 1)

يقود ر  هوو  عوون فعل ما  ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  جووازا  «صل »مبتدأ ، وىد ىصد لف   

الكواف حورف جور ،  «وواعرف»إلى نا ، والجملة مول صول  وفاعلو  فوى محول رفوع خبور المبتودأ 

والمجووورور محوووذوف ، والتقووود ر   وقولوووك ، والجوووار والمجووورور متعلوووظ بمحوووذوف خبووور لمبتووودأ 

جووار  «بنووا»محووذوف ، واعوورف   فعوول أموور ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  وجوبووا يقوود ر  أنووت 

 «نلنوا»الفاء يعليليوة ، وإن حورف يوويود ونصوب ، ونوا   اسومدا  «فاننا»باعرف ومجرور متعلظ 

مفعوول بو  لنوال ، منصووب  «المن »فعل وفاعل ، والجملة مل نال وفاعل  فى محل رفع خبر إن 

 بالفتحة ال اهرة ، وسكل ألجل الوىف.
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وإن اسووتعملت للرفووع والنصووب ـ  فووى األحوووال الثالثووة ، بخووالف اليوواء   فاندووا

لوم يكول بمعنوى واحود فوى ـ  والجر ، ووانت ضميرا متصال فى األحوال الثالثة
األحوال الثالثة   ألندا فى حالة الرفع للمخاطب ، وفى حوالتى النصوب والجور 

ـ  وإن وانت بمعنى واحود فوى األحووال الثالثوةـ    ألندا «هم»للمتكلم ، ووذلك 

ل   وفوى حوالتى النصوب   ألندا فى حالة الرفع ضمير منفص «نا»فليست مثل 
 والجر ضمير متصل.

* * * 

 ألووووووووووف والووووووووووواو والنّووووووووووون لموووووووووواو

(1)بوووووواب وبيوووووور  ، وقامووووووا واعلمووووووا    
 

  

األلوووف والوووواو والنوووون مووول ضووومائر الرفوووع المتصووولة ، ويكوووون للغائوووب 
 «الّز دان ىاما ، والّز دون ىواموا ، والدنودات ىمول»وللمخاطب   فمثال الغائب 

، و ودخل يحوت ىوول المصونف  «واعلموا ، واعلملاعلما ، »ومثال المخاطب 

المخاطووب والمووتكلم ، ولوويه هووذا بجيوود   ألن هووذ  الثالثووة ب يكووون  «وبيوور »
 للمتكلم أصال ، بل إنما يكون للغائب أو المخاطب وما مثلنا.

* * * 
__________________ 

 «الوواو ، والنووونو»وهووو نكورة ، وسووغ اببتووداء بو  عطوف المعرفووة عليدوا ـ  مبتودأ «ألوف»( 1)

فعول موا  ،  «بواب»جوار ومجورور متعلوظ بمحوذوف خبور المبتودأ  «لموا»معطوفان علوى ألوف 

وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  جوووازا يقوود ر  هووو  عووون علووى مووا ، والجملووة ب محوول لدووا صوولة مووا 

الواو حرف عطف ، بير   معطوف على ما ، وبيور مضواف والضومير مضواف إليو   «وبير »

ارة لقول محذوف ، والجار والمجرور  تعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محوذوف ، الكاف ج «وقاما»

الوواو عاطفوة ، واعلموا   فعول أمور ،  «واعلما»أو و لك وائل وقولك ، وىاما   فعل ما  وفاعل 

 وألف ابثنيل فاعل  ، والجملة معطوفة بالواو على جملة ىاما.
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 مووووووول ضووووووومير الّرفوووووووع موووووووا  سوووووووتترو

(1)  إ  يشووووووكر وافعوووووول أوافووووووظ نغتووووووب   
 

  

، والمسووتتر إلووى واجووب ابسووتتار  (2) نقسووم الضوومير إلووى مسووتتر وبووارز 

 وجائز .
__________________ 

 «الرفووع»و  مول ضومير ، جووار ومجورور متعلووظ بمحوذوف خبوور مقودم ، وضوومير مضواف.»( 1)

فعول  « سوتتر»اسم موصول مبتدأ مؤخر ، مبنى على السوكون فوى محول رفوع  «ما»مضاف إلي  

ضارع ، وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عوون إلوى موا ، والجملوة ب محول لدوا صولة م

الكوواف جووارة لقووول محووذوف ، والجووار والمجوورور  تعلووظ بمحووذوف خبوور لمبتوودأ  «وافعوول»مووا 

محذوف ، والتقد ر   و لك وقولك. وافعل   فعل أمور ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  

مضارع مجزوم فى جواب األمور ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر   فعل «أوافظ»أنت 

ظرف وضع للزمل الماضى ، و ستعمل مجوازا فوى المسوتقبل ،  «إ »بدل مل أوافظ  «نغتب »أنا 

فعول مضوارع وفاعلو   «يشوكر»مبنى علوى السوكون فوى محول نصوب  «نغتب »وهو متعلظ بقول  

 لجملة فى محل جر باضافة إ  إليدا.ضمير مستتر في  وجوبا يقد ر  أنت ، وا

( المنقسم هو الضمير المتصل ب مطلظ الضمير ، والمران بالضمير البوارز موا لو  صوورة فوى 2)

اللفووظ حقيقووة نحووو النوواء والدوواء فووى أورمتوو  ، واليوواء فووى ابنووى ، أو حكمووا والضوومير المتصوول 

تقود ر جواء الوذو ضوربت  ، المحذوف مل اللفظ جوازا فى نحو ىولك   جاء الذو ضوربت   فوان ال

فحذفت التاء مل اللفظ ، وهوى منوبوة   ألن الصولة ب بود لدوا مول عائود  ربطدوا بالموصوول. ومول 

هنوووا يعلوووم أن البوووارز  نقسوووم إلوووى ىسوووميل   األول الموووذوور ، والثوووانى المحوووذوف ، والفووورّ بووويل 

المسوتتر فوال  مكول  المحذوف والمستتر مل وجديل ، األول   أن المحذوف  مكل النطظ ب  ، وأما

حيل  قولون   مستتر جوازا يقود ر  هوو ـ  النطظ ب  أصال ، وإنما  ستعيرون ل  الضمير المنفصل

و لك لقصد التقر ب على المتعلمويل ، ولويه هوذا ـ  ، أو  قولون   مستتر وجوبا يقد ر  أنا أو أنت

 خوتص بالفاعول الوذو هوو  هو نفه الضمير المستتر على التحقيظ ، والوج  الثوانى   أن ابسوتتار

عموودة فووى الكووالم ، وأمووا الحووذف فكثيوورا مووا  قووع فووى الفضووالت ، ومووا فووى المفعووول بوو  فووى المثووال 

السابظ ، وىد  قع فى العمد فى بير الفاعل وما فى المبتودأ ، و لوك وثيور فوى العربيوة ، ومنو  ىوول 

 سو د بل أبى واهل اليشكرو ، فى وصف امروء  ضمر بغض   

 لء ، لووووووووووووو  فقوووووووووووودنى مستسووووووووووووّر الّشوووووووووووو

 لبووووووووووووووووودا منووووووووووووووووو   بووووووووووووووووواب فنبوووووووووووووووووع    
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والمران بواجب ابستتار   ما ب  حّل محلّ  ال اهر ، والمران بجائز ابستتار   

 ما  حّل محل  ال اهر.
و ووور المصوونف فووى هووذا البيووت موول المواضووع التووى  جووب فيدووا ابسووتتار 

 أربعة  

ر أنت ، وهذا الضمير األول   فعل األمر للواحد المخاطب وافعل ، التقد 
ب  جوووز إبووراز    ألنوو  ب  حووّل محلّوو  ال وواهر   فووال يقووول   افعوول ز وود ، فومووا 

ولويه بفاعول ب فعول    «افعول»فونت يوويد للضومير المسوتتر فوى  «افعل أنت»

لصووحة ابسووتغناء عنوو    فتقووول   افعوول   فووان وووان األموور لواحوودة أو بثنوويل أو 
 بى ، واضربا ، واضربوا ، واضربل.لجماعة برز الضمير ، نحو اضر

والتقود ر  «أوافوظ»الثانى   الفعل المضارع الذو فى أول  الدموزة ، نحوو 

 يوويدا للضمير المستتر. «أنا»وان  «أوافظ أنا»أنا ، فان ىلت 
 أو نحل. «نغتب »الثالث   الفعل المضارع الذو فى أّول  النون ، نحو 

لوو  التوواء لخطوواب الواحوود ، نحووو الرابووع   الفعوول المضووارع الووذو فووى أوّ 

أو أنوووت   فوووان ووووان الخطووواب لواحووودة أو بثنووويل أو لجماعوووة بووورز  «يشوووكر»
 الضمير ، نحو أنت يفعليل ، وأنتما يفعالن ، وأنتم يفعلون ، وأنتّل يفعلل.

 ما  ور  المصنف مل المواضع التى  جب فيدا استتار الضمير. (1)هذا 
__________________ 

البغض ، فحذف الضمير   ألن  معروف  نسواّ إلوى الوذهل ، ومثول  لوك   ر د هو مستسر

 أوثر مل أن  حصى فى والم العرب.

( وبقيوت مواضوع أخوورو  جوب فيدوا اسووتتار الضومير ، األول   اسوم فعوول األمور ، نحوو صوو  ، 1)

ونزال ،  ور  فوى التسوديل ، والثوانى   اسوم فعول المضوارع ، نحوو أف وأو  ،  وور  أبوو حيوان ، 

الثالث   فعل التعجب ، نحو ما أحسل محمدا ، والرابع   أفعل التفضيل ، نحو محمد أفضول مول و

علووى ، والخووامه   أفعووال ابسووتثناء ، نحووو ىوواموا مووا خووال عليووا ، أو مووا عوودا بكوورا ، أو ب  كووون 

 محمدا. زانها ابل هشام فى التوضي  يبعا ببل مالك فى باب ابستثناء مل التسديل ، وهوو حوظ ،

 السانس   المصدر النائب عل فعل األمر ،
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ومثال جائز ابستتار   ز د  قوم ، أو هو ، وهذا الضمير جائز ابستتار 

  ألن   حّل محلّ  ال اهر   فتقول   ز د  قوم أبو  ، وووذلك ووّل فعول أسوند إلوى 
 بائب أو بائبة ، نحو هند يقوم ، وما وان بمعنا  ، نحو ز د ىائم ، أو هو.

* * * 

  و اريفووووواع وانفصوووووال   أنوووووا ، هوووووو ، و

(1)أنووووووووووت ، والفووووووووووروع ب يشووووووووووتب  و   
 

  

يقدم أن الضمير  نقسم إلى مستتر وإلى بارز ، وسبظ الكالم فى المستتر 
، والبوووارز  نقسوووم إلوووى   متّصووول ، ومنفصووول   فالمتّصووول  كوووون مرفوعوووا ، 

ا ومنصوووبا ، ومجوورورا ، وسووبظ الكووالم فووى  لووك ، والمنفصوول  كووون مرفوعوو

 ومنصوبا ، وب  كون مجرورا.
و ووور المصوونف فووى هووذا البيووت المرفوووع المنفصوول ، وهووو اثنووا عشوور   

 «أنوت»و للمتكلم المشارك أو المعّ وم نفسو  ،  «نحل»و للمتكلم وحد  ،  «أنا»

و للمخوواطبيل أو المخوواطبتيل ،  «أنتمووا»و للمخاطبووة ،  «أنووت»و للمخاطووب ، 
 للغائب ، «هو»و مخاطبات ، لل «أنتلّ »و للمخاطبيل ،  «أنتم»

__________________ 

قابِ )نحو ىول هللا يعالى  وأما مرفوع الصفة الجار ة على مل هى لو  فجوائز ابسوتتار  (فََضْرَب الّرِ

وىود  ووور   «ز ود ىوائم أبوو »أب يوورو أنوك يقوول فوى يرويوب  خوور  «ز ود ىوائم»ىطعوا. و لوك نحوو 

نعوم رجوال أبوو بكور »ووذلك مرفوع نعم وبوه ، نحو الشارح فى جائز ابستتار ، وهو صحي  ، 

نعووم الرجوول ز وود ، وبوسووت الموورأة »  و لووك ألنووك يقووول فووى يرويووب  خوور  «، وبوسووت اموورأة هنوود

 .«هند

معطوووف علوى اريفوواع  «وانفصوال»مضواف إليوو   «اريفوواع»و مبتودأ ، و و مضواف  «و و»( 1)

فعول  «يشوتب »نافيوة  «ب»مبتودأ  «روعوالفو»معطوفان على أنوا  «هو ، وأنت»خبر المبتدأ  «أنا»

مضارع ، وفاعل  ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوى  عوون إلوى الفوروع ، والجملوة مول الفعول 

 المضارع المنفى وفاعل  فى محل رفع خبر المبتدأ ، الذو هو الفروع.
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و للغوووائبيل ،  «هوووم»و للغوووائبيل أو الغوووائبتيل ،  «هموووا»و للغائبوووة ،  «هوووى»و 

 غائبات.لل «هلّ »
* * * 

  و انتصووووواب فوووووى انفصوووووال جعوووووال   و

(1)إ ّوووووواو ، والتّفر ووووووع لوووووويه مشووووووكال    
 

  

 «إ ّواو»أشار فى هذا البيت إلى المنصوب المنفصل ، وهوو اثنوا عشور   

 «إ ووواك»و للموووتكلم المشوووارك أو المعّ وووم نفسووو  ،  «إ انوووا»و للموووتكلّم وحووود  ، 
و لمخواطبيل أو المخواطبتيل ، ل «إ اوموا»و للمخاطبوة ،  «إ ّواك»و للمخاطب ، 

 «إ اهوا»و للغائوب ،  «إ وا »و للمخاطبوات ،  «إ ّواولّ »و للمخواطبيل ،  «إ اوم»

 «إ واهلّ »و للغوائبيل ،  «إ ّواهم»و للغوائبيل أو الغوائبتيل ،  «إ اهموا»و للغائبة ، 
 .(2)للغائبات 

* * * 
__________________ 

جووار ومجوورور  «فووى انفصووال»اف إليوو  مضوو «انتصوواب»و مبتوودأ ، و و مضوواف  «و و»( 1)

فعول موا  ، مبنوى للمجدوول  «جعوال»متعلظ بمحذوف حال مل الضمير المستتر فى جعل اآليى 

 «إ واو»، واأللف لالطوالّ ، ونائوب الفاعول ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى  و 

مبتوودأ  «والتفر وع»مفعوول ثوان لجعول ، والجملوة مول جعول ومعموليوو  فوى محول رفوع خبور المبتودأ 

فعل ما  ناىص  رفع ابسوم و نصوب الخبور واسومدا ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر   «ليه»

خبور لويه ، والجملوة مول لويه واسومدا وخبرهوا فوى محول رفوع  «مشوكال»هو  عون على التفر ع 

 خبر المبتدأ.

الموران مول فقيل   هوى حوروف يبويل الحوال ويوضو   «إ ا»( اختلف فى هذ  اللواحظ التى بعد 2)

متكلما أو مخاطبا أو بائبوا ، مفورنا أو مثنوى أو مجموعوا ، ومثلدوا مثول الحوروف التوى فوى  «إ ا»

أنووت وأنتمووا وأنووتل ، ومثوول اللواحووظ فووى أسووماء اإلشووارة نحووو يلووك و لووك وأولوووك ، وهووذا مووذهب 

 سيبو   والفارسى واألخف  ، ىال أبو حيان   وهو الذو صحح  أصحابنا وشيوخنا.
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 ختيووووووار ب  جووووووىء المنفصووووووول فووووووى او

(1)إ ا يوووووووووويّى أن  جوووووووووىء المتّصووووووووول    
 

  

وّل موضع أمكل أن  وؤيى فيو  بالضومير المتّصول ب  جووز العودول عنو  

أورمووت »إلوى المنفصوول ، إب فيمووا سويذور  المصوونف   فووال يقوول فووى أورمتووك 

 ألن   مكل اإلييان بالمتصل   فتقول   أورمتك. «إ ّاك
__________________ 

 هب الخليل والمازنى ، واختار  ابل مالك ، إلى أن هذ  اللواحظ أسوماء ، وأندوا ضومائر و

إ ا بلو  الرجول »أضويفت إلوى بيور هوذ  اللواحوظ فوى نحوو  «إ وا»زاعمويل أن  «إ ا»أضيفت إليدا 

 فيكون فى  لك نليل على أن اللواحظ أسماء. «الستيل فا ا  وإ ا الشواب

ن هذا الذو استشددوا ب  شا  ، ولم يعدد إضوافة الضومائر. و لك باطل لوجديل   األول   أ

ونحوهوا مالزموة لالضوافة ، وىود علمنوا أن اإلضوافة  «إ وا»والثانى أن  لو ص  ما  قولوون لكانوت 

لسووت يوورو أندووم أموول خصووائص األسووماء المعربووة   فكووان  لووزم أن يكووون إ ووا ونحوهووا معربووة ، 

 ؟ية لما بزمدا مل اإلضافةالموصولة والشرطية وابستفدام «أو»أعربوا 
ليست ضميرا ، وإنما هى حرف عمان جىء ب  يوصال للضومير ،  «إ ا»وىال الفراء   إن 

 والضمير هو اللواحظ ، ليكون نعامة  عتمد عليدا   لتمييز هذ  اللواحظ عل الضمائر المتصلة.
 «إ ووا» وزعووم الزجوواج أن الضوومائر هووى اللواحووظ موافقووا فووى  لووك للفووراء ، ثووم خالفوو  فووى

 فانعى أندا اسم ظاهر مضاف إلى الكاف والياء والداء.
 وىال ابل نرستو     إن هذا اسم ليه ظاهرا وب مضمرا ، وإنما هو بيل بيل.

 ولواحقدا ضمير واحد. «إ ا»وىال الكوفيون   المجموع مل 
نافيووة  «ب»جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف حووال موول فاعوول  جووىء اآليووى  «وفووى اختيووار»( 1)

 «يوونى»ظورف لموا  سوتقبل مول الزموان  «إ ا»فاعول  جوىء  «المنفصول»فعل مضارع  « جىء»

 «المتصوول»فعوول مضووارع منصوووب بووون  « جووىء»حوورف مصوودرو ونصووب  «أن»فعوول مووا  

فاعوول  جووىء ، وأن ومووا نخلووت عليوو  فووى يوو وول مصوودر فاعوول يووويى ، والتقوود ر   يووويى مجووىء 

باضوافة إ ا إليدوا ، وجوواب إ ا محوذوف لدبلوة  المتصل ، والجملة مل يويى وفاعل  فى محول جور

 ما ىبل  علي  ، والتقد ر   إ ا يويى مجىء المتصل فال  جىء المنفصل.
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،  (1)فان لم  مكول اإلييوان بالمتصول يعويل المنفصول ، نحوو إ ّواك أورموت 

 وىد
__________________ 

األول  ، فى عشورة مواضوع   ( اعلم أن   تعيل انفصال الضمير ، وب  مكل المجىء ب  متصال1)

 ووقول الفرزنّ   (َوقَضى َربَُّك أاَلَّ تَْعبُُدوا إاِلَّ إِيَّاهُ )  أن  كون الضمير محصورا ، وقول  يعالى   

 أنوووووووا الذّائووووووود الحووووووووامى الوووووووذّمار ، وإنّمووووووووا

  وووووووودافع عوووووووول أحسووووووووابدم أنووووووووا أو مثلووووووووى    

  
 إ  التقد ر   ب  دافع عل أحسابدم إب أنا أو مثلى

 هذا النوع ىول عمرو بل معد كرب الزبيدو   ومل
 ىوووووووووووود علمووووووووووووت سوووووووووووولمى وجارايدووووووووووووا

 مووووووووووووووا ىّطوووووووووووووور الفووووووووووووووارس إب أنوووووووووووووووا   

  
عجبوت مول »الثانى   أن  كون الضمير مرفوعا بمصدر مضاف إلى المنصوب ب  ، نحوو 

 ووقول الشاعر   «ضربك هو
 بنصوووووووروم نحووووووول ونوووووووتم فوووووووائز ل ، وىووووووود

 أبوووووورو العوووووودو بكووووووم استسووووووالمكم فشووووووال   

  
 الث   أن  كون عامل الضمير مضمرا ، نحو ىول السموأل  الث

 إن هووووو لووووم  حموووول علووووى الوووونّفه ضوووويمداو

 فلووووووووويه إلوووووووووى حسووووووووول الثنووووووووواء سوووووووووبيل    

  
 ووقول لبيد بل ربيعة  

 فووووووان أنووووووت لووووووم  نفعووووووك علمووووووك فانتسووووووب 

 لعلّوووووووووووك يدووووووووووود ك القووووووووووورون األوائووووووووووول    

  

ََ نَْسرتَِعينُ )  الرابع   أن  كون عامل الضمير متوخرا عنو  ، وقولو  يعوالى  ََ نَْعبُرُد َوإِيَّرا  (إِيَّرا
 وهذا هو الموضع الذو أشار إلي  الشارح.

اللدوم أنوا »الخامه   أن  كون عامل الضمير معنو ا ، و لك إ ا وىع الضمير مبتودأ ، نحوو 

 فى بيت الفرزنّ السابظ. «أنا الذائد»ومن   «عبد أثيم ، وأنت مولى ور م
مرا ()َومرا أَْنرتُْم بُِمْعِجرِنينَ )معموب لحرف نفى ، وقول  يعوالى   السانس   أن  كون الضمير 

هاتِِهمْ  ِِ اْلُمْؤِمنِينَ ()هُنَّ أُمَّ  ووقول الشاعر   (إِْن أَنَا إاِلَّ نَِذيٌر ُمبِينٌ ()َوما أَنَا بِطاِر
 إن هوووووووووووووو مسوووووووووووووتوليا علوووووووووووووى أحووووووووووووود

 إّب علووووووووووووووووى أضووووووووووووووووعف المجووووووووووووووووانيل    

  

سُروَ  )ل  بمعمول  خور ، وقولو  يعوالى   السابع   أن  فصل بيل الضمير وعام يُْخِرُجروَن الرَّ

 ووقول الشاعر   (َوإِيَّاُُمْ 
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 جاء الضمير فى الشعر منفصال مع إمكان اإلييان ب  متصال ، وقول   
 ـ  (15)

 بالباعوووث الووووار  ابمووووات ىووود ضووومنت 

 إ ّوووووواهم األر  فووووووى نهوووووور الوووووودّهار ر   

  
__________________ 

 النّووووووووواس ولّدوووووووووم مبوووووووووّرأ مووووووووول عيووووووووووب 

 فووووووووواهلل  رعوووووووووى أبوووووووووا حفوووووووووص وإ ّانوووووووووا   

  
 الثامل   أن  قع الضمير بعد واو المعية ، وقول أبى  ؤ ب الدذلى  

 فآليووووووووووووت ب أنفووووووووووووّك أحووووووووووووذو ىصوووووووووووويدة

 يكوووووووووون وإ ّاهوووووووووا بدوووووووووا موووووووووثال بعووووووووودو    

  
 .«أما أنا فشاعر ، وأما أنت فكايب ، وأما هو فنحوو»نحو  «أما»التاسع   أن  قع بعد 

   أن  قع بعد الالم الفارىة ، نحو ىول الشاعر   العاشر
 إن وجووووووووووودت الّصووووووووووود ظ حقّوووووووووووا إل ّوووووووووووا

 ك ، فمرنووووووووووووووى فلوووووووووووووول أزال مطيعووووووووووووووا   

  
 وسيويى موضع  ور يفصيل  المصنف والشارح.

 البيت مل ىصيدة للفرزنّ ،  فتخر فيدا ، و مدح  ز د بل عبد الملك بل مروان ، وىبل   ـ  15

  ووووووا خيوووووور حووووووّى وىووووووت نعوووووول لوووووو  ىوووووودما

 ميّووووووووووووت بعوووووووووووود رسوووووووووووول هللا مقبووووووووووووورو   

  

 إنّوووووى حلفوووووت ، ولوووووم أحلوووووف علوووووى فنووووود ، 

 فنوووووووواء بيووووووووت موووووووول الّسوووووووواعيل معمووووووووور   

  
هو الذو يرجع إليو   «الوار »الذو  بعث األموات و حييدم بعد مويدم  «الباعث»اللغة   

بمعنووى يضوومنت ، أو اشووتملت أو ـ  بكسوور الموويم مخففووةـوو  «ضوومنت»األمووالك بعوود فنوواء المووالك 

 الزمل الماضى ، أو الشدائد ، وهو جمع ب واحد ل  مل لف  . «الدهار ر»بمعنى يكفلت  دم 
فوى البيوت الوذو أنشودنا  ىبول  «حلفوت»جار ومجرور متعلظ بقول   « الباعث»اإلعراب   

هذا البيت ، واألموات    جوز فيو  وجدوان   أحودهما   جور  بالكسورة ال واهرة علوى أنو  مضواف 

 هو الباعث والوار  على مثال ىول   إلي  ، والمضاف 
  وووووووووا مووووووووول رأو عارضوووووووووا أسوووووووووّر لووووووووو  

 بووووووووووووويل  راعوووووووووووووى وجبدوووووووووووووة األسووووووووووووود   
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 وصوووول أو افصوووول هوووواء سوووولني  ، ومووووا

(1)أشووووبد  ، فووووى ونتوووو  الخلووووف انتمووووى    
 

  
__________________ 

والوجو  الثوانى   نصوب األمووات بالفتحوة ال واهرة  «ىطع هللا  د ورجل مل ىالدوا»وىولدم 

ى أن  مفعول بو  ينازعو  الوصوفان فوعمول فيو  الثوانى وحوذف ضومير  مول األول لكونو  فضولة عل

فاعوول  «األر »مفعوول بو  يقودم علوى الفاعول  «إ واهم»فعول موا  ، والتواء للتونيوث  «ضومنت»

مضواف إليو  ،  «الودهار ر»و جار ومجرور متعلظ بضمنت ، ونهور مضواف  «فى نهر»ضمل 

 مجرور بالكسرة ال اهرة.

حيووث عوودل عوول وصوول الضوومير إلووى فصوول    و لووك  «ضوومنت إ وواهم»هد فيوو    ىولوو  الشوا

ىد ضومنتدم »خا، بالشعر ، وب  جوز فى سعة الكالم ، ولو جاء ب  على ما  ستحق  الكالم لقال 

 .«األر 
ومثل هذا البيت ىول ز ان بول منقوذ العودوو التميموى مول ىصويدة لو   قولدوا فوى يوذور أهلو  

بزنوة ـ  ووان ىود نوزل صونعاء فاسوتوبوها ، وووان أهلو  بنجود فوى وانو أشوى والحنيل إلى وطن  ،

   (مل وتابنا هدا ة السالك إلى أوض  المسالك 65/  1وان ر )المصغر 
 مووووووووا أصوووووووواحب موووووووول ىوووووووووم فووووووووو ورهم و

 إّب  ر وووووووووووووودهم حبّووووووووووووووا إلووووووووووووووّى هووووووووووووووم    

  
 جوىء بو  ووان مول حقو  أن ـ  فى  خر البيت «هم»وهو ىول  ـ  فقد جاء بالضمير منفصال

إب  ز ودوندم »ولو جاء ب  على ما  قتضوي  ابسوتعمال لقوال ـ  « ز د»وهو ىول  ـ  متصال بالعامل

 .«حبا إلى
 ومثل  لك ىول طرفة بل العبد البكرو  
 أصووووورمت حبووووول الوصووووول ، بووووول صووووورموا

  ووووووا صوووووواح ، بوووووول ىطووووووع الوصووووووال هووووووم    

  
 لكن  اضطر ففصل «بل ىطعوا الوصال»ووان مل حق  أن  قول   

الواو لالستوناف ، صل   فعل أمر ، وفاعل  ضمير مستتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت  «وصل»( 1)

فعل أمر ، وفعل  ضمير مستتر في  وجوبا يقود ر   «افصل»حرف عطف نال على التخيير  «أو»

مفعول ينازع  الفعوالن ، فوعمول فيو  الثوانى  «هاء»أنت ، وجملة افصل معطوفة على جملة صل 

الووواو حوورف عطووف ، مووا   اسووم  «ومووا»ىصوود لف وو    مضوواف إليوو   «سوولني »و  ، وهوواء مضوواف

أشوب    فعول موا  ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  جووازا  «أشوبد »موصول معطوف علوى سولني  

 اء مفعول ب  ، والجملة ب محليقد ر  هو  عون إلى ما ، والد
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 وووووووووووووووذاك خلتنيوووووووووووووو  ، وايّصوووووووووووووواب

(1)أختووووار ، بيوووورو اختووووار ابنفصوووواب    
 

  

أشار فى هذ ل البيتيل إلى المواضع التوى  جووز أن  وؤيى فيدوا بالضومير 
 منفصال مع إمكان أن  ؤيى ب  متصال.

إلى ما  تعدّو إلى مفعوليل الثانى مندا ليه خيورا  «سلني »فوشار بقول    

فيجوووز لووك فووى هوواء  «الوودّرهم سوولني »فووى األصوول ، وهمووا ضووميران ، نحووو   
ي  ، وابنفصوال نحوو سولنى إ ّوا  ، وووذلك وول فعول ابيصال نحو سولن «سلني »

 أشبد  ، نحو الدّرهم أعطيتك  ، وأعطيتك إ ّا .
وظاهر والم المصنف أنو   جووز فوى هوذ  المسوولة ابنفصوال وابيصوال 

علووى السووواء ، وهووو ظوواهر وووالم أوثوور النحووو يل ، وظوواهر وووالم سوويبو   أن 

 شعر.ابيصال فيدا واجب ، وأن ابنفصال مخصو، بال
 «وووان»إلوى أنوو  إ ا ووان خبوور  «فوى ونتوو  الخلوف انتمووى»وأشوار بقولوو    

وأخوايدا ضميرا ، فان   جوز ايصال  وانفصال  ، واختلف فوى المختوار مندموا 

   فاختار المصنف
__________________ 

فعول مووا  ،  «انتموى»مبتودأ  «الخلوف»جوار ومجوورور متعلوظ بوانتمى  «فوى ونتو »لدوا صولة موا 

مير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى الخلوف ، والجملوة مول انتموى وفاعلو  فوى وفاعل  ض

محل رفع خبر المبتدأ ، وانتمى معنا  انتسوب ، والموران أن بويل العلمواء خالفوا فوى هوذ  المسوولة ، 

 وأن هذا الخالف معروف ، وول ىول في  معروف النسبة إلى ىائل .

 «خلتنيو »حوذوف خبور مقودم ، والكواف حورف خطواب الجوار والمجورور متعلوظ بم «وذاك»( 1)

فعول  «أختوار»الواو عاطفة ، ايصاب   مفعول مقدم ألختار  «وايصاب»ىصد لف     مبتدأ مؤخر 

مبتوودأ ، وبيوور مضوواف  بيوورو بيوور  »مضووارع ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  وجوبووا يقوود ر  أنووا 

  ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  فعول موا  ، وفاعلو «اختوار»والياء التى للمتكلم مضاف إلي  

مفعوول بو   «ابنفصواب»هو  عون لغيرو ، والجملة مل اختار وفاعل  فى محول رفوع خبور المبتودأ 

 بختار ، واأللف لالطالّ.
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يقوول   ]،  (1)ابيصال ، نحو ونت  ، واختار سيبو   ابنفصال ، نحو ونت إ ا  

 [.الّصد ظ ونت  ، وونت إ ّا 
وهوو   ووّل  (2) «خلتنيو »ند المصنف ابيصال فى نحو ووذلك المختار ع

فعوول يعوودّو إلووى مفعوووليل الثووانى مندمووا خبوور فووى األصوول ، وهمووا ضووميران ، 

ومووذهب سوويبو   أن المختووار فووى هووذا أ ضووا ابنفصووال ، نحووو خلتنووى إ ّووا  ، 
ومذهب سيبو   أرج    ألن  هو الكثير فى لسان العرب على ما حكوا  سويبو   

 مشاف  لدم ، ىال الشاعر  عندم وهو ال
__________________ 

( ىد ورن األمران وثيرا فى والم العرب   فمل ابنفصال ىول عمر بل أبوى ربيعوة المخزوموى 1)

  

 لووووووووول وووووووووان إ ّووووووووا  لقوووووووود حووووووووال بعوووووووودنا

 عوووووووول العدوووووووود ، واإلنسووووووووان ىوووووووود  تغيّوووووووور   

  
 وىول اآلخر  

 لووووووووووووووووووووووووويه إ ّووووووووووووووووووووووووواو وإ ّوووووووووووووووووووووووووا

 ك ، وب نخشوووووووووووووووووووووووووووووى رىيبوووووووووووووووووووووووووووووا   

  
صوال ىوول أبوى األسوون الودؤلى  خاطوب بالموا لو  ووان  شورب النبيوذ فيضوطرب ومل ابي

 شون  ويسوء حال   
 فوووووووووووووان ب  كندوووووووووووووا أو يكنووووووووووووو  فانّووووووووووووو  

 أخوهووووووووووووووا بذيوووووووووووووو  أّموووووووووووووو  بلباندووووووووووووووا   

  
إن  سوكن  »وىول رسول هللا صلّى هللا علي  وسلّم لعمر بل الخطاب فى شون ابل الصيان   

 .109اآليى فى ،  17ومن  الشاهد رىم  «ك فى ىتل فلل يسل  علي  ، وإب  كن  فال خير ل
إِذْ يُررِريَكُهُم هللاُ فِررا )( ىوود ورن األمووران فووى فصووي  الكووالم أ ضووا ، فموول ابيصووال ىولوو  يعووالى   2)

َُثِيراً  َُُهْم   وىول الشاعر   (َمناِمَك قَِليًّلً ، َولَْو أَرا

 بلّغووووووووت صوووووووونع امووووووووروء بووووووووّر إخالكوووووووو  

 معتووووووذرا إ  لووووووم يووووووزل بوتسوووووواب الحموووووود   

  
 ومل ابنفصال ىول الشاعر  

 أخووووووووى حسووووووووبتك إ ّووووووووا  ، وىوووووووود ملوووووووووت 

 أرجووووووواء صوووووووودرك باألضووووووووغان واإلحوووووووول    
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 ـ  (16)

 إ ا ىالووووووووووووووت حووووووووووووووذام فصوووووووووووووودّىوها

 فوووووووواّن القووووووووول موووووووووا ىالووووووووت حوووووووووذام    

  

* * * 
__________________ 

رو المثول ، وصوار هذا البيت ىيل إن  لد سم بل طارّ أحد شعراء الجاهلية ، وىد جرو مجوـ  16

 ضرب لكل مل  عتد بكالم  ، و تمسك بمقال  ، وب  لتفت إلى ما  قول بير  ، وفوى هوذا جواء بو  

الشارح ، وهو  ر د أن سيبو   هو الرجول الوذو  عتود بقولو  ، و عتبور نقلو    ألنو  هوو الوذو شواف  

 العرب ، وعندم أخذ ، ومل ألسنتدم استمد.

وىيول  ، زعم بعوض أربواب الحواشوى أندوا الزبواء ، وىوال  اسم امرأة  «حذام»المفرنات   

بيرها ، ونقول   الذو علي  األنباء أندوا زرىواء اليماموة ، وهوى امورأة مول بنوات لقموان بول عوان ، 

ووانووت ملكووة اليمامووة ، واليمامووة اسوومدا ، فسووميت البلوود باسوومدا ، زعموووا أندووا وانووت يبصوور موول 

 يدا النابغة الذبيانى فى ىول   مسيرة ثالثة أ ام ، وهى التى  شير إل
 احكووووووم وحكووووووم فتوووووواة الحووووووّى إ  ن ووووووورت و

 إلوووووووووووى حمووووووووووووام سوووووووووووراع وارن الثّموووووووووووود   

  

 ىالووووووووت   أب ليتمووووووووا هووووووووذا الحمووووووووام لنووووووووا

 إلوووووووووووووى حمامتنوووووووووووووا أو نصوووووووووووووف  فقووووووووووووود   

  
ىوال   فعول موا  ، والتواء للتونيوث  «ىالت»ظرف يضمل معنى الشرط  «إ ا»اإلعراب   

الفواء واىعوة فوى جوواب إ ا ،  «فصودىوها»الكسور فوى محول رفوع  فاعل ىال ، مبنى علوى «حذام»

الفواء للعطوف  «فوان»وصدّ   فعل أمر مبنى على حذف النون ، والواو فاعل ، وها   مفعول ب  

اسوم إن منصووب بالفتحوة ال واهرة  «القوول»، وفيدا معنى التعليل ، وإن   حورف يوويود ونصوب 

ىوال   فعول موا  ،  «ىالوت»كون فوى محول رفوع اسم موصول خبر إن ، مبنوى ، علوى السو «ما»

فاعل ىالت ، والجملة مول الفعول والفاعول ب محول لدوا مول اإلعوراب صولة  «حذام»والتاء للتونيث 

 الموصول ، والعائد محذوف ، أو ما ىالت  حذام.
التمثيل ب    ىد جاء الشارح بدذا البيت وهو  زعم أن مذهب سيبو   أرجو  مموا  هوب إليو  

ووون  أران أن  عرف الحظ بوون  كوون منسووبا إلوى عوالم جليول وسويبو   ، وهوى فكورة ب الناظم ، 

 جوووز للعلموواء أن  تمسووكوا بدووا ، ثووم إن األرجوو  فووى المسووولة لوويه هووو مووا  هووب إليوو  سوويبو   

والجمدووور ، بوول األرجوو  مووا  هووب إليوو  ابوول مالووك ، والرمووانى ، وابوول الطووراوة موول أن ابيصووال 

 ى المفعول الثانى مل معمولى ظل وأخوايدا ، و لكأرج  فى خبر وان وف
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 ىوووووووووودّم األخووووووووووّص فووووووووووى ايّصووووووووووال و

(1)ىووووودّمل موووووا شووووووت فوووووى انفصوووووال و   
 

  

ضمير المتكلم أخّص مل ضمير المخاطوب ، وضومير المخاطوب أخوّص 
مل ضمير الغائب   فان اجتمع ضميران منصوبان أحدهما أخّص مل اآلخر   

ّص مندمووا   فتقووول   الوودرهم أعطيتكوو  فووان وانووا متصووليل وجووب يقوود م األخوو

وأعطيتنيوو  ، بتقوود م الكوواف واليوواء علووى الدوواء   ألندووا أخووّص موول الدوواء   ألن 
الكاف للمخاطب ، والياء للمتكلم ، والداء للغائب ، وب  جوز يقد م الغائب موع 

أعطيتدووك ، وب أعطيتدوونى ، وأجواز  ىووم ، ومنو  موا  ابيّصال   فال يقول  
أراهمنى »األثير فى بر ب الحد ث مل ىول عثمان رضى هللا عن     روا  ابل

  فان فصل أحدهما ونت بالخيار   فان شوت ىدّمت األخّص ،  «الباطل شيطانا

فقلت   الدرهم أعطيتك إ ا  ، وأعطيتنى إ ا  ، وإن شوت فدّمت بير األخّص ، 
 فقلت   أعطيت  إ ّاك ،

__________________ 

فوى  «ووان»ال فى البابيل أوثر ورونا عل العرب   وىد ورن ابيصال فوى خبور مل ىبل أن ابيص

الحد ث الذو رو نا  لك ، وورن ابيصال فى المفعول الثانى مل باب ظل فوى القور ن الكور م فيموا 

ىد يلونا مل اآل وات ، ولوم  ورن فوى القور ن ابنفصوال فوى أحود البوابيل أصوال ، وبحسوبك أن  كوون 

 ظ الذو استعمل  القر ن الكر م باطران.ابيصال هو الطر 

الواو عاطفة ، ىدم   فعل أمر مبنى على السكون ب محل ل  مول اإلعوراب ، وحورك  «وىدم»( 1)

 «األخوص»بالكسر للتخلص مل التقاء الساونيل ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت 

الواو عاطفة ، ىدم   فعول أمور  «وىد مل»جار ومجرور متعلظ بقدم  «فى ايصال»مفعول ب  لقدم 

، مبنى على الفت  بيصال  بنون التوويد الخفيفوة ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت 

فعول  «شووت»اسم موصول مفعول ب  لقودم المؤوود ، مبنوى علوى السوكون فوى محول نصوب  «ما»

لتقود ر   وىود مول الوذو وفاعل ، وجملتدما ب محل لدا صلة ما الموصولة ، والعائود محوذوف ، وا

 جار ومجرور متعلظ بقدمل. «فى انفصال»شون  
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وهوذا الوذو  «وىدّمل ما شوت فى انفصوال»وأعطيت  إ او ، وإلي  أشار بقول    

 ور  ليه على إطالى  ، بل إنما  جوز يقد م بير األخوّص فوى ابنفصوال عنود 
، لوم  جوز  (1)إ ّا  أمل اللّبه ، فان خيف لبه لم  جز   فان ىلت   ز د أعطيتك 

يقد م الغائب ، فال يقول   ز ود أعطيتو  إ واك   ألنو  ب  علوم هول ز ود مووخو  أو 

  خذ.
* * * 

 فووووووى ايّحووووووان الّريبووووووة الووووووزم فصووووووالو

(2)ىوووووود  يووووووي  الغيووووووب فيوووووو  وصووووووال و   
 

  

ووون  كونوا ـ  إ ا اجتمع ضميران ، ووانوا منصووبيل ، وايّحودا فوى الّرييوة

 فان   لوزم الفصول فوى أحودهما   فتقوول  ـ  أو بائبيللمتكلميل ، أو مخاطبيل ، 
أعطيتنى إ ّاو ، وأعطيتك إ ّاك ، وأعطيت  إ ّا  ، وب  جوز ايصال الضومير ل 

، فال يقول   أعطيتنينى ، وب أعطيتكك ، وب أعطيتدوو    نعوم إن وانوا بوائبيل 

يو  أشوار واختلف لف دما فقد  تصوالن ، نحوو الّز ودان الودّرهم أعطيتدموا  ، وإل
 بقول  فى الكافية  

__________________ 

( إنموا  قووع اللووبه فيمووا إ ا وووان ووول موول المفعوووليل  صوول  أن  كووون فوواعال ومووا يوورو فووى مثووال 1)

لسووت يوورو أن المخاطووب وز وودا  صوول  ووول مندمووا أن  كووون  خووذا و صوول  أن  كووون أالشووارح ، 

فوال لوبه ألن المخاطوب  خوذ  «طيتك إبا الدرهم أع»أو  «الدرهم أعطيت  إ اك»موخو ا ، أما نحو 

 يقدم أو يوخر ، والدرهم موخو  يقدم أو يوخر.

الواو حرف عطف ، والجار والمجرور متعلظ بوالزم اآليوى ، وايحوان مضواف  «وفى ايحان»( 2)

فعل أمر مبنى على السوكون ب محول لو  مول اإلعوراب ، وفاعلو   «الزم»مضاف إلي   «الريبة»و 

الووواو عاطفووة ، ىوود    «وىوود»مفعووول بوو  ب لووزم  «فصووال»جوبووا يقوود ر  أنووت ضوومير مسووتتر فيوو  و

فاعوول  بووي   «الغيووب»فعوول مضووارع مرفوووع بالضوومة ال وواهرة  « بووي »حوورف نال علووى التقليوول 

 مفعول ب  ليبي . «وصال»جار ومجرور متعلظ بيبيي   «في »
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 ضووووومنت »مووووع اخووووتالف موووووا ، ونحووووو 

 الّضوووووورورة اىتضووووووت  «إ ّوووووواهم األر    

  

وربما أثبت هذا البيت فى بعض نسد األلفية ، وليه مندا ، وأشار بقول  

إلووى أن اإلييووان بالضوومير منفصووال فووى  «إلووى  خوور البيووتـ  ونحووو ضوومنت»  

 موضع  جب في  ايّصال  ضرورة ، وقول   

 بالباعوووث الووووار  األمووووات ىووود ضووومنت 

   
 (1)إ ّوووواهم األر  فووووى نهوووور الوووودّهار ر 

[15] 
  

 ر  لك.وىد يقدم  و
* * * 

 ىبووووول  وووووا الووووونّفه موووووع الفعووووول التوووووزم و

(2)ىوووود ن ووووم  «ليسووووى»و نووووون وىا ووووة ،    
 

  

إ ا ايصوول بالفعوول  وواء المووتكلم لحقتوو  لزومووا نووون يسوومى نووون الوىا ووة ، 

أورمنوى ، و كرمنوى ، »وسميت بذلك ألندا يقى الفعل مل الكسر ، و لوك نحوو 
 ىال الشاعر  شذو ا ، وما  «ليه»وىد جاء حذفدا مع  «وأورمنى

__________________ 

 15فارجع إلي  هناك ، وهو الشاهد رىم  (101، )( مضى شرح هذا البيت ىر با 1)

 « وا»و الواو حرف عطف ، ىبل ظرف زمان متعلظ بالتزم اآليوى ، وىبول مضواف  «وىبل»( 2)

ظورف متعلوظ بمحوذوف حوال مول  وا  «موع»مضواف إليو   «الونفه»و مضاف إلي  ، و ا مضاف 

فعول موا  مبنوى للمجدوول مبنوى علوى  «التوزم»مضواف إليو   «الفعول»و لنفه ، وموع مضواف ا

نائوب فاعول ب لتوزم مرفووع بالضومة  «نون»الفت  ب محل ل  مل اإلعراب ، وسكل ألجل الوىف 

 «ىود»الواو عاطفة ، ليسوى   ىصود لف و  مبتودأ  «وليسى»مضاف إلي   «ىا ة»و ، ونون مضاف 

مووا  مبنووى للمجدووول مبنووى علووى الفووت  ب محوول لوو  موول اإلعووراب. فعوول  «ن ووم»حوورف يحقيووظ 

وسوكن  ألجوول الوىووف ، ونائووب الفاعوول ضوومير مسووتتر فيوو  جوووازا يقوود ر  هووو  عووون علووى ليسووى ، 

 والجملة مل الفعل ونائب الفاعل فى محل رفع خبر المبتدأ.
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 ـ  (17)

 عووووووووودنت ىوووووووووومى وعد ووووووووود الّطووووووووويه 

 إ   هوووووووووب القووووووووووم الكووووووووورام ليسوووووووووى    

  
__________________ 

لرؤبوة ( ـ ط و س)ومندم ابل من ور فى لسان العرب ـ  هذا البيت نسب  جماعة مل العلماءـ  17

 بل العجاج ، وليه موجونا فى ن وان رجز  ، ولكن  موجون فى ز انات الد وان.

و العد وود والعوودن ،  قووال   هووم عد وود الثوورو ، أو عوودنهم مثوول عوودن  ،  «وعد وود»اللغووة   

الرمول ـ  بفت  الطاء المدملة ، وسكون الياء المثناة مل يحت ، وفى  خر  سيل مدملوةـ  «الطيه»

واختلفووا فوى يفسوير الطويه ، فقوال بعضودم   وول مول علوى ظدوور »الكثيور ، وىوال ابول من وور   

األر  موول األنووام فدووو موول الطوويه ، وىووال بعضوودم   بوول هووو ووول خلووظ وثيوور النسوول نحووو النموول 

أران بيورو ، اسوتثنى نفسو  مول  «ليسوى»ا   «ىيول    عنوى الكثيور مول الرمولوالذباب والدوام ، و

 القوم الكرام الذ ل  هبوا ، هذا و روو صدر الشاهد  
 * عددو بقومى وعد د الّطيه*

 وهى الروا ة الصحيحة المعنى.
المعنوى    فخوور بقومو  ، و تحسوور علووى  هوابدم ، فيقووول   عدوودو بقوومى الكوورام الكثيوور ل 

 وثرة الرمل حاصل ، وىد  هبوا إب إ او ، فاننى بقيت بعدهم خلفا عندم. وثرة يشب 
ىوم   مفعول بو  ، وىووم مضواف و واء الموتكلم  «ىومى»فعل وفاعل  «عدنت»اإلعراب   

جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف صووفة لموصوووف محووذوف ، والتقوود ر    «وعد وود»مضوواف إليوو  

ظورف نال علوى الزموان  «إ »مضواف إليو   «الطيه»و عدنيدم عدا مثل عد د ، وعد د مضاف 

صوفة لو  ، والجملوة فوى  «الكورام»فاعلو   «القووم»فعول موا   « هوب»الماضى ، متعلظ بعدنت 

لويه   فعول موا  نواىص نال علوى ابسوتثناء ، واسوم   «ليسوى»محل جر باضافة ال رف إليدوا 

واليواء خبور  مبنوى ضمير مستتر فيو  وجوبوا يقود ر  هوو  عوون علوى الوبعض المفدووم مول القووم ، 

 على السكون فى محل نصب.
أموا األول فانو  أيوى  خبور   «ليسى»الشاهد في    فى هذا البيت شاهدان ، ووالهما فى لفظ 

علوى ـ  ضميرا متصوالء وب  جووز عنود جمدورة النحواة أن  كوون إب منفصوال ، فكوان  جوب عليو 

 وهو ـانى أن  قول    هب القوم الكرام ليه إ او. والثـ  مذهبدم هذا
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فتقووول   مووا  ؟واختلووف فووى أفعوول التعجووب   هوول يلزموو  نوووز الوىا ووة أم ب

أفقرنووى إلووى عفووو هللا ، ومووا أفقوورو إلووى عفووو هللا ، عنوود موول ب  لتزمدووا فيوو  ، 
 .(1)والصحي  أندا يلزم 

* * * 

 نووووووودرا «ليتوووووووى»و فشوووووووا ،  «ليتنوووووووى»

(2)اعكووه ، وووول مخبّوورا  «لعوولّ »مووع و   
 

  
 اضووووووطرارا خفّفووووووافووووووى الباىيووووووات ، و

(3)منّووووى وعنّووووى بعووووض موووول ىوووود سوووولفا    
 

  
__________________ 

حيث حذف نون الوىا ة مل ليه مع ايصالدا بيواء الموتكلم ـ  الذو جاء الشارح بالبيت مل أجل  هنا

 .104فعل ، وان ر ما  ورنا  فى ،  «ليه»، و لك شا  عند الجمدور الذ ل  هبوا إلى أن 

ر يل والكوووفييل فووى اىتووران نووون الوىا ووة بوفعوول فووى التعجووب مبنووى علووى ( الخووالف بوويل البصوو1)

اختالفدم فى أن  هو اسم أو فعل ، فقال الكوفيون   هو اسم ، وعلى هذا ب يتصول بو  نوون الوىا وة 

  ألندا إنما يدخل على األفعوال لتقيدوا الكسور الوذو لويه مندوا فوى شوىء ، وىوال البصور ون   هوو 

 يصال  بنون الوىا ة لتقي  الكسر.فعل ، وعلى هذا  جب ا

فعل ما  ، وفاعل  ضمير مسوتتر  «فشا»الواو عاطفة ، ليتنى ىصد لف     مبتدأ  «وليتنى»( 2)

فيوو  جوووازا يقوود ر  هووو  عووون إلووى ليتنووى ، والجملووة موول فشووا وفاعلوو  فووى محوول رفووع خبوور المبتوودأ 

الّ ، وفاعل  ضومير مسوتتر فعل ما  ، واأللف لالط «ندرا»ىصد لف   أ ضا   مبتدأ  «وليتى»

 «وموع»في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى ليتى ، والجملة مل ندر وفاعل  فى محل رفع خبور المبتودأ 

ىصود لف و    مضواف  «لعول»و الواو عاطفة ، مع   ظرف متعلظ باعكه اآليوى ، وموع مضواف 

  محووذوف ، فعوول أمور ، وفاعلوو  ضومير مسووتتر فيو  وجوبووا يقود ر  أنووت ، ومفعولو «اعكوه»إليو  

الواو عاطفة ، وول   فعول أمور نواىص ، واسوم  ضومير  «وول»والتقد ر   واعكه الحكم مع لعل 

 خبر . «مخيرا»مستتر في  وجوبا يقد ر  أنت 

الوواو عاطفوة ،  «واضطرارا»جار ومجرور متعلظ بمخير فى البيت السابظ  «فى الباىيات»( 3)

ىصد لف و    مفعوول بو   «منى»لف لالطالّ فعل ما  ، واأل «خففا»اضطرارا   مفعول ألجل  

 صد لف   أ ضا   معطوف على منىى «وعنى»لخفف 
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وأن  «ليوت» ور فى هذ ل البيتيل حكم نون الوىا ة مع الحروف   فوذور 

 نون الوىا   ب يحذف مندا ، إب ندورا ، وقول   
 ـ  (18)

 ومنيووووووووووة جووووووووووابر إ  ىووووووووووال   ليتووووووووووى 

 أصووووووووووانف  وأيلووووووووووف جووووووووووّل مووووووووووالى    

  
__________________ 

اسوم موصووول   مضواف إليوو  ، مبنوى علووى  «موول»و فاعوول خفوف ، وبعووض مضواف ،  «بعوض»

سلفا ، فعل ما  ، واأللف لالطالّ ، وفاعل  ضومير »حرف يحقيظ  «ىد»السكون فى محل جر 

مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون علوى مول الموصوولة ، والجملوة مول سولف وفاعلو  ب محول لدوا 

 ب صلة الموصول الذو هو مل.مل اإلعرا

هذا البيت لز ود الخيور الطوائى ، وهوو الوذو سوما  النبوى صولّى هللا عليو  وسولّم بدوذا ابسوم ، ـ  18

 ووان اسم  فى الجاهلية ىبل هذ  التسمية ز د الخيل   ألن  وان فارسا.

والمنيوة اسم للشىء الذو يتمنا  ، وهى أ ضا اسم للتمنوى ، ـ  بضم فسكون «المنية»اللغة   

 المشبدة بمنية جابر يقدم  ورها فى بيت ىبل بيت الشاهد ، و لك فى ىول   
 يمنّووووووووووووووى مز وووووووووووووود ز وووووووووووووودا فالىووووووووووووووى 

 أخاثقوووووووووووووووووة إ ا اختلوووووووووووووووووف العووووووووووووووووووالى    

  

 ومنيووووووووووووة جووووووووووووابر ، إ  ىووووووووووووال   ليتووووووووووووى 

 أصووووووووووووووانف  وأفقوووووووووووووود جووووووووووووووّل مووووووووووووووالى    

  

 يالىينوووووووووووووووا ، فموووووووووووووووا ونّوووووووووووووووا سوووووووووووووووواء

 لكوووووووووول خووووووووووّر عوووووووووول حووووووووووال لحووووووووووال و   

  

 ا ز ووووووووود ىووووووووودنى   لوووووووووو ب ىولووووووووو     وووووووووو

 لقوووووووووووووود ىامووووووووووووووت نووووووووووووووو رة بالمووووووووووووووآلى    

  

 شووووووووووووووككت ثيابوووووووووووووو  لّمووووووووووووووا التقينوووووووووووووووا

 بمّطوووووووووووووووووورن المدووووووووووووووووووّزة وووووووووووووووووووالخالل    

  
بفت  الميم وسكون الزاو   رجل مل بنى أسد ، ووان  تمنى لقاء ز ود و وزعم أنو   «مز د»

ى نفسو  أو صواحب وثووّ فو «أخاثقوة»إلى لقي  نال من  ، فلما يالىيا طعن  ز د طعنة فولى هاربا 

جمع عالية ، وهى موا  لوى موضوع السونان  «العوالى»واصطبار على منازلة األىران فى الحرب 

رجول مول بطفوان ،  «جوابر»مل الرم  ، واختالفدا    هابدا فى جدة العدو ومجيودا عند الطعول 

 .«وأفقد» روو  «وأيلف»وان  تمنى لقاء ز د ، فلما يالىيا ىدر  ز د وبلب  
جار ومجرور متعلظ بمحذوف صفة لموصووف محوذوف ، والتقود ر  «ةومني»اإلعراب   

ظوورف  «إ »مضوواف إليوو   «جووابر»و   يمنووى مز وود يمنيووا مشووابدا لمنيووة جووابر ، ومنيووة مضوواف 

 فعل ما  ، وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا «ىال»للماضى مل الزمان 
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يرا )   والكثير فى لسان العرب ثبويدا ، وبو  ورن القور ن ، ىوال هللا يعوالى

ُُْنُت َمعَُهمْ   .(لَْيتَنِا 
فذور أندا بعكه ليت   فالفصي  يجر ودها مول النوون وقولو   «لعلّ »وأما 

و قوّل ثبووت النوون ، وقوول  (لعلّوى أبلوع األسوبابـ ) حكا ة عل فرعونـ  يعالى

 الشاعر  
__________________ 

ليوت   حورف يمول  «ليتوى» يقد ر  هو  عوون إلوى جوابر ، والجملوة فوى محول جور باضواف  إ  إليدوا

فعول مضوارع ، وفاعلو   «أصوانف»ونصب ، والياء اسم  ، مبنى على السكون فى محول نصوب 

ضوومير مسووتتر فيوو  وجوبووا يقوود ر  أنووا ، والدوواء مفعووول بوو  ، والجملووة فووى محوول رفووع خبوور ليووت 

،  الووواو حاليووة ، وأفقوود   فعوول مضووارع ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  وجوبووا يقوود ر  أنووا «وأفقوود»

والجملة فى محل رفع خبر لمبتدأ محذوف ، ويقد ر    وأنا أفقد ، وجملة المبتدأ وخبور  فوى محول 

مضاف إلي  وموال مضواف  «مالى»مفعول ب  ألفقد ، وجل مضاف ومال مل  «جل»نصب حال 

 و اء المتكلم مضاف إلي .

تكلم ، وظواهر حيث حذف نون الوىا ة مل ليت الناصبة ليواء المو «ليتى»الشاهد في    ىول  

والم المصنف والشارح أن هذا الحذف ليه بشا  ، وإنما هوو نوانر ىليول ، وهوذا الكوالم علوى هوذا 

الوج  هو مذهب الفراء مل النحاة   فان  ب  لزم عند  أن يجىء بنون الوىا ة مع ليت ، بول  جووز 

أن يوورك النووون  لووك فووى السووعة أن يترودووا ، وإن وووان اإلييووان بدووا أولووى ، وعبووارة سوويبو   يفيوود

إ ا اضطروا واندم شوبدو  بابسوم حيوث ىوالوا    «ليتى»وىد ىالت الشعراء »ضرورة حيث ىال   

 ( اآلنى.21ا  ، وان ر شرح الشاهد ) «الضاربى
 ىول ورىة بل نوفل األسدو  ـ  فى حذف نون الوىا ة مع ليتـ  ومثل هذا الشاهد

 فيوووووووووووا ليتوووووووووووى إ ا موووووووووووا ووووووووووووان  اووووووووووووم 

 م ولوجووووووووووووالجووووووووووووت وونووووووووووووت أّولدووووووووووووو   

  
 وىد جمع بيل  ور النون ويرودا حارثة بل عبيد البكرو أحد المعمر ل فى ىول   

 أب  ووووووووووووا ليتنووووووووووووى أنضوووووووووووويت عموووووووووووورو 

  ؟هووووووووول  جووووووووودو علوووووووووّى اليووووووووووم ليتوووووووووىو   
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 ـ  (19)

 فقلوووووووت   أعيرانوووووووى القووووووودوم   لعلّنوووووووى 

 أخوووووووّ  بدوووووووا ىبووووووورا ألبووووووويض ماجووووووود   

  
__________________ 

 اهد التى ب  عرف ىائلدا.هذا البيت مل الشوـ  19

ووالهمووا أموور موول العار ووة ، وهووى أن يعطووى  «أعيرونووى»و ووروو  «أعيرانووى»اللغووة   

اآللوة ـ  بفوت  القواف وضوم الودال المخففوةـ  «القدوم»بيرك ما بنتفع ب  مع بقاء عين  ثم  رن  إليك 

وصوبع  فوى أو أنحوت بدوا ، وأصول الخو  مول ىوولدم   خو  ب «أخو  بدوا»التى  نجر بدا الخشوب 

ألبوويض »المووران بوو  الجفوول ، أو القووراب ، وهووو الجووراب الووذو  غموود فيوو  السوويف  «ىبوورا»الرموول 

 لسيف صقيل. «ماجد
أعيورا   فعول أمور مبنوى علوى حوذف النوون ،  «أعيرانوى»فعل وفاعل  «فقلت»اإلعراب   

مفعوول ثوان  «القودوم»واأللف ضمير ابثنيل فاعل ، والنون للوىا وة ، واليواء مفعوول أول ألعيورا 

فعوول  «أخوو »لعوول   حوورف يعليوول ونصووب ، والنووون للوىا ووة ، واليوواء اسوومدا  «لعلنووى»ألعيوورا 

مضارع ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبا يقد ر  أنوا ، وجملوة المضوارع وفاعلو  فوى محول رفوع 

الوالم حورف جور  «ألبيض»مفعول ب  ألخ   «ىبرا»جار ومجرور متعلظ بوخ   «بدا»خبر لعل 

مجرور بدا ، وعالمة جر ، الفتحة نيابة عل الكسرة ألن  اسم ب  نصرف ، والموانع لو   ، وأبيض

 «ماجوود»مول الصوورف الوصووفية ووزن الفعوول ، والجووار والمجورور متعلووظ بمحووذوف صووفة لقبوور 

 صفة ألبيض ، مجرور بالكسرة ال اهرة.
 حيث جاء بنون الوىا ة مع لعل ، وهو ىليل. «لعلنى»الشاهد في    ىول  

 ن ير  ىول حايم الطائى  خاطب امرأي  ، ووانت ىد بمت  على البذل والجون  و
 أر نووووووووى جوووووووووانا مووووووووات هووووووووزب لعلّنووووووووى 

 أرو موووووووووا يووووووووور ل ، أو بخووووووووويال مخلّووووووووودا   

  
وهوو الوذو اسوتعمل  القور ن الكور م ، مثول  «لعول»والكثير فى ابستعمال حوذف النوون موع 

ً )وىول  سبحان     (لَعَلِّا أَْبلُُغ اأْلَْسبابَ )ىول  يعالى    ُْ ياِلحا  ومن  ىول الفرزنّ   (لَعَلِّا أَْعَم
 إنّووووووووووى لووووووووووراج ن وووووووووورة ىبوووووووووول الّتووووووووووى و

 أزورهووووواـ  وإن شوووووّطت نواهووووواـ  لعلّوووووى   

  
 وىول اآلخر  

 ولوووووووووووووى نفوووووووووووووه ينوووووووووووووازعنى إ ا موووووووووووووا

 أىووووووووووووول لدووووووووووووا   لعلّووووووووووووى أو عسووووووووووووانى    
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ـ  ولعولّ ثوم  وور أنووك بالخيوار فووى الباىيوات ، أو   فوى بوواىى أخووات ليووت 

فتقوول   إنّوى وإنّنوى ، وأنّوى وأنّنوى ، وووونّى ـ  إّن ، وأّن ، وووّن ، ولكلّ  وهى  
 ووونّنى ، ولكنّى ولكنّنى.

ـ  يلزمدموا نوون الوىا وة   فتقوول   منّوى وعنّوى «مول ، وعول»ثم  ور أن 

وهو شوا  ـ  بالتخفيفـ  ومندم مل  حذف النون   فيقول   منى وعنىـ  بالتشد د
 شاعر  ، ىال ال
 ـ  (20)

 أ ّدووووووووووا الّسوووووووووووائل عوووووووووووندم وعنوووووووووووى 

 لسووووووت موووووول ىوووووويه وب ىوووووويه منووووووى    

  

* * * 
__________________ 

وهذا البيت أ ضا مل الشواهد المجدول ىائلدا ، بل ىال ابل الناظم   إن  مل وضوع النحوو يل ـ  20

المحققويل  ووجو  يشوكك هوذ ل العوالميل «وفى النفه مل هذا البيوت شوىء»، وىال ابل هشام عن  

وأيى بدما على لغة بير مشدورة مول لغوات  «عل»و  «مل»فى هذا البيت أن  ىد اجتمع الحرفان 

 العرب ، وهذا  دل على ىصد  لك ويكلف .

ـ  بدمزة وصل ونوونـ  هو ىيه عيالن أبو ىبيلة مل مضر ، واسم  الناس «ىيه»اللغة   

وىوويه هنوا بيوور منصوورف للعلميووة ـ  ةبيوواء مثنوواة يحتيوـ  ابول مضوور بوول نوزار ، وهووو أخووو إليواس

 والتونيث المعنوو   ألن  بمعنى القبيلة ، وبعضدم  قول   ىيه ابل عيالن.
أو   منانو حذف من   اء النداء ، مبنى على الضوم فوى محول نصوب ،  «أ دا»اإلعراب   

معطووف علوى  «وعنوى»جار ومجرور متعلوظ بالسوائل  «عندم»صفة ألو  «السائل»وها للتنبي  

جووار ومجوورور متعلووظ  «موول ىوويه»لوويه   فعوول مووا  نوواىص ، والتوواء اسوومدا  «لسووت»دم عوون

جوار ومجورور متعلوظ  «منوى»مبتودأ  «ىيه»الواو عاطفة ، وب نافية  «وب»بمحذوف خبر ليه 

 بمحذوف خبر المبتدأ ، وهذ  الجملة معطوفة على جملة ليه واسمدا وخبرها.
 نون الوىا ة مندما شذو ا للضرورة. حيث حذف «منى»و  «عنى»الشاهد في    ىول  
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 فووووووووى لوووووووودنّى لوووووووودنى ىووووووووّل ، وفووووووووى و

(1)ىوودنى وىطنووى الحووذف أ ضووا ىوود  فووى    
 

  

قَرْد )إثبوات النوون ، وقولو  يعوالى    «لدنّى»أشار بدذا إلى أن الفصي  فى 

بووالتخفيف  (ِمررْن لَررُدنِّا)و قووّل حووذفدا ، وقووراءة موول ىوورأ  (بَلَْغررَت ِمررْن لَررُدنِّا ُعررْذراً 

ثبوت النون ، نحو   ىدنى وىطنى ، و قل الحذف نحو  «ىد ، وى »الكثير فى و
   ىدو وىطى ، أو حسبى ، وىد اجتمع الحذف واإلثبات فى ىول   

 ـ  (21)

 ىوووووودنى موووووول نصوووووور الخبيبوووووويل ىوووووودو 

 [لووووووويه اإلموووووووام بالّشوووووووحي  الملحووووووود]   
  

* * * 
__________________ 

فعوول مووا  ،  «ىوول»ىصوود لف وو    مبتوودأ  «لوودنى»جووار ومجوورور متعلووظ بقوول  «فووى لوودنى»( 1)

وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون على لدنى المخففة ، والجملة مل ىول وفاعلو  فوى 

معطووف علوى  «وىطنوى»جار ومجرور متعلوظ بيفوى اآليوى  «وفى ىدنى»محل رفع خبر المبتدأ 

فعوول  « فووى»ف يقليوول حوور «ىوود»مفعووول مطلووظ لفعوول محووذوف  «أ ضووا»مبتوودأ  «الحووذف»ىوودنى 

مضوارع ، وفاعلو  ضوومير مسوتتر فيوو  جووازا يقوود ر  هوو  عوون علووى الحوذف ، والجملووة مول  فووى 

والجملة معطوفة على جملة المبتودأ والخبور  «الحذف»وفاعل  فى محل رفع خبر المبتدأ الدو هو 

 السابقة.

أمية ، مل أرجوزة لو  هذا البيت ألبى نخيلة حميد بل مالك األرى  ، أحد شعراء عصر بنى ـ  21

  مدح بدا الحجاج بل  وسف الثقفى ، و عر  بعبد هللا بل الزبير.

ومصووعبا أخووا  ، وبلبوو  ـ  وونيتوو  أبووو خبيووبـ  اللغووة   أران بووالخبيبيل عبوود هللا بوول الزبيوور

حسوبى  «ىودنى» ر د أبا خبيب وشيعت  ، ومعنى ـ  بصيغة الجمعـ  «الخبيبيل»لشدري  ، و روو 

أران بدوذ  الجملوة التعور ض بعبود هللا بول الزبيور   ألنو  ووان ىود نصوب  «اإلمام إلد ليه»ووفانى 

 مبخال ب يبض  د  بعطاء.ـ  مع  لكـ  نفس  خليفة بعد موت معاو ة بل  ز د ، ووان
ىود   اسوم بمعنوى حسوب مبتودأ ، مبنوى علوى السوكون فوى محول رفوع ،  «ىدنى»اإلعراب   

 بنى على السكون فىء التى للمتكلم مضاف إلي  موالنون للوىا ة ، وىد مضاف واليا
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.................................................................................. 
__________________ 

و جوووار ومجووورور متعلوووظ بمحوووذوف خبووور المبتووودأ ، ونصووور مضووواف  «مووول نصووور»محووول جووور 

هنا اسم فعل ، وىد جعلو  ابول هشوام اسوم فعول  جوز أن  كون ىد  «ىدو»مضاف إلي   «الخبيبيل»

مضارع بمعنى  كفينى ، وجعل  بير  اسوم فعول موا  بمعنوى وفوانى ، وجعلو   خورون اسوم فعول 

أمر بمعنى ليكفنى ، وهذا رأو ضعيف جدا ، و اء الموتكلم علوى هوذ  اآلراء مفعوول بو  ، و جووز 

يوو  ، والخبوور محووذوف ، وجملووة أن  كوون ىوود اسووما بمعنووى حسووب مبتوودأ ، و واء المووتكلم مضوواف إل

اسوومدا  «اإلموام»فعوول موا  نواىص  «لويه»المبتودأ وخبور  مؤوودة لجملوة المبتوودأ وخبور  السوابقة 

الباء حرف جر زائد ، الشحي    خبر ليه منصوب بفتحة مقدرة على  خر  منع مل  «بالشحي »

 صفة للشحي . «الملحد»ظدورها اشتغال المحل بحروة حرف الجر الزائد 

حيث أثبت النون فى األولوى وحوذفدا مول الثانيوة وىود  «ىدو»و  «ىدنى»هد في    ىول  الشا

اضطربت عبارات النحو يل فوى  لوك   فقوال ىووم   إن الحوذف بيور شوا  ، ولكنو  ىليول ، ويوبعدم 

وىد  قولوون فوى الشوعر ىطوى وىودو فوموا الكوالم فوال بود فيو  »المصنف والشارح ، وىال سيبو     

ا . وىوال األعلوم    «اضوطر الشواعر فقوال ىودو شوبد  بحسوبى ألن المعنوى واحود مل النوون ، وىود

فى ىد وى  هو المسوتعمل   ألندموا فوى البنواء ومضوارعة الحوروف بمنزلوة مول  (النون)وإثبايدا »

ا  وىوال الجووهرو  «وعل ، فتلزمدما النون المكسورة ىبل الياء   لوال  غير  خرهموا عول السوكون

بمعنى حسب فدو اسم ، ويقول   ىدو ، وىدنى أ ضا بالنون على بير ىيواس   وأما ىولدم ىدك »  

وىوال ابول بورو  ورن علوى  «ألن هذ  النون إنما يزان فى األفعال وىا ة لدا ، مثل ضربنى وشتمنى

وجعول النوون  «وهم الجووهرو فوى ىولو  إن النوون فوى ىودنى ز ودت علوى بيور ىيواس»الجوهرو 

وذلك ، وإنما يزان وىا ة لحروة أو سكون فوى فعول أو حورف ،  مخصوصا بالفعل ب بير ، وليه

وقولك فى مل وعل إ ا أضفتدما لنفسك   منى وعنوى   فوزنت نوون الوىا وة لتبقوى نوون مول وعول 

علووى سووكوندا ، ووووذلك فووى ىوود وىوو  ، ويقووول   ىوودنى وىطنووى   فتز وود نووون الوىا ووة لتبقووى الوودال 

ت ، فقالوا   ليتنوى ، لتبقوى حرووة التواء علوى حالدوا ، والطاء على سكوندا ، ووذلك زانوها فى لي

ووذلك ىالوا فى ضرب   ضربنى ، لتبقى الباء على فتحدا ، ووذلك ىالوا فى اضورب   اضوربنى 

 ا . « ة لتبقى الباء على سكوندا، أنخلوا نون الوىا
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.................................................................................. 
__________________ 

وببل هشام هدنا والم وثير ويفر عات طو لة لم  سبق  إليدوا أحود مول ىودامى العلمواء وهوى 

فى مغنى اللبيب ، وىد عنينا بذورها والرن عليدا فوى حواشوينا المستفيضوة علوى شورح األشومونى 

ففيدوا شواهد  18اهد رىوم وان ر األبيات التى أنشودناها فوى شورح الشو)فارجع إليدا هناك إن شوت 

 (.لدذ  المسولة ، وهو رابع يلك األبيات
 هذا ، ولم  تكلم المصنف وب الشارح عل ابسم المعرب إ ا أضيف لياء المتكلم.

واعلم أن األصل فى ابسوم المعورب أب يتصول بو  نوون الوىا وة ، نحوو ضواربى ومكرموى 

 الموتكلم فوى ىولو  صولّى هللا عليو  وسولّم  وىد ألحقت نوون الوىا وة باسوم الفاعول المضواف إلوى  واء 

 وفى ىول الشاعر   «فدل أنتم صانىونى»
 لوووووووووويه المووووووووووووافعينى ليرفووووووووووود خائبووووووووووواو

 فوووووووواّن لوووووووو  أضووووووووعاف مووووووووا وووووووووان أّمووووووووال   

  
 وفى ىول اآلخر  

 أب فتووووووووى موووووووول بنووووووووى  بيووووووووان  حملنووووووووى 

 لووووووووووويه حووووووووووواملنى إّب ابووووووووووول حّموووووووووووال و   

  
 وفى ىول اآلخر  

 متوووووووع لووووووويه بمعيينوووووووى وفوووووووى النّووووووواس مو

 صووووووووووود ظ إ ا أعيوووووووووووا علوووووووووووّى صووووووووووود ظ    

  
 «بيور الودحال أخووفنى علويكم»وما لحقوت أفعول التفضويل فوى ىولو  صولّى هللا عليو  وسولّم 

 لمشابدة أفعل التفضيل لفعل التعجيب.
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 (1)العلم 

 اسووووووووووم  عوووووووووويّل المسووووووووووّمى مطلقووووووووووا

(2)علموووووووووو    وجعفووووووووووور ، وخرنقوووووووووووا    
 

  
 ىوووووووووووورن ، وعوووووووووووودن ، وبحووووووووووووظ ، و

(3)وواشووووووووووظ  شووووووووووذىم ، وهيلووووووووووة ،و   
 

  

العلم هو   ابسم الذو  عيل مسما  مطلقا ، أو بال ىيد الوتكلم أو الخطواب 

فصول    « عويل مسوما »و أو الغيبة   فابسم   جنه  شمل النكورة والمعرفوة ، 

أخوورج بقيووة المعووارف ، والمضوومر   فانوو   عوويل  «بووال ىيوود»و أخوورج النكوورة ، 
، ثوم مثّول  «هوو»ووـ  أو الغيبة «أنت»ـ و أو الخطاب «أنا»وـ  مسما  بقيد التكلم

الشوويد بوووعالم األناسووّى وبيوورهم ، ينبيدووا علووى أن مسووّميات األعووالم العقووالء 

وبيرهم مل المولوفات   فجعفر   اسم رجل ، وخرنظ   اسم امرأة مل شوعراء 
 ، (4)العرب 

__________________ 

َولَرهُ اْلَجرواِر اْلُمْنَشر ُت )ل هللا يعوالى   ( هو فى اللغة مشترك لف ى بيل معوان ، مندوا الجبول ، ىوا1)

َُاأْلَْعًّلمِ   أو والجبال ، وىالت الخنساء يرثى أخاها صخرا   (فِا اْلبَْحِر 

 إّن صووووووووووووخرا لتووووووووووووويّم الدووووووووووووداة بوووووووووووو  و

 وونووووووووووو  علوووووووووووم فوووووووووووى رأسووووووووووو  نوووووووووووار   

  
ومندوووا الرا وووة التوووى يجعووول شوووعارا للدولوووة أو الجنووود ، ومندوووا العالموووة ، ولعووول المعنوووى 

فحذف المبتدأ ، ثم الخبور  «هذا باب العلم»حى موخو  مل هذا األخير ، وأصل الترجمة ابصطال

 ، وأىام المضاف إلي  مقام  ، وليه  خفى عليك إعراب .
فعل مضارع ، وفاعل  ضمير مستتر في  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى  « عيل»مبتدأ  «اسم»( 2)

ل وفاعلو  ومفعولو  فوى محول رفوع صوفة بسوم مفعول ب  ليعيل ، والجملة مل  عوي «المسمى»اسم 

علووم   خبوور المبتوودأ ، وعلووم مضوواف  «علموو »حووال موول الضوومير المسووتتر فووى  عوويل  «مطلقووا»

 «علمو »و خبورا مقودما ،  «اسم  عويل المسومى»والضمير مضاف إلي  ، و جوز العكه   فيكون 

يقود ر الكوالم   جوار ومجورور متعلوظ بمحوذوف خبور لمبتودأ محوذوف ، و «وجعفر»مبتدأ مؤخرا 

 إلد.ـ  و لك وائل وقولك جعفر

ولدوول معطوفووات علووى  «وخرنقووا ، وىوورن ، وعوودن ، وبحووظ ، وشووذىم ، وهيلووة ، وواشووظ»( 3)

 جعفر.

 .«مل شواعر العرب»أن  قول ـ  بل األصوبـ  ( لعل األولى4)
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وهوى أخوت طرفوة بول العبود ألّمو  ، وىورن   اسوم ىبيلوة ، وعودن   اسوم مكوان ، 

اسوم  اسم فرس ، وشوذىم   اسوم جمول ، وهيلوة   اسوم شواة ، وواشوظ  وبحظ   
 ولب.

* * * 

 اسوووووووووما أيوووووووووى ، وونيوووووووووة ، ولقبووووووووواو

(1)أّخووووووووورن  ا إن سوووووووووووا  صووووووووووحبا و   
 

  

 نقسم العلم إلى ثالثة أىسام   إلى اسم ، وونيوة ، ولقوب ، والموران بابسوم 
فوى أولو  أب أو هنا ما ليه بكنية وب لقب ، وز د وعمرو ، وبالكنية   موا ووان 

أّم ، ووبى عبد هللا وأّم الخير ، وباللقب   ما أشعر بمدح وز ل العابود ل ، أو  ّم 

 وونف النّاىة.
إلوى أن اللقوب إ ا صوحب ابسوم وجوب  «إلودـ  وأّخورن  ا»وأشار بقول  

يووخير  ، وز ود أنوف الناىووة ، وب  جووز يقد مو  علوى ابسووم   فوال يقوول   أنووف 

 ليال   ومن  ىول   الناىة ز د ، إب ى
__________________ 

فعول موا  ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو   «أيى»حال مل الضمير المستتر فى أنى  «واسما»( 1)

الوواو  «وأخورن»معطوفوان علوى ىولو  اسوما  «وونيوة ، ولقبوا»جوازا يقود ر  هوو  عوون إلوى العلوم 

ويود الخفيفوة ، وفاعلو  ضومير حرف عطف ، أخر   فعل أمر مبنى على الفوت  بيصوال  بنوون التو

مفعوول بو  ألخور ، وهوو اسوم إشوارة مبنوى علوى السوكون فوى  « ا»مستتر في  وجوبا يقود ر  أنوت 

سوووو   مفعوول بو  مقوودم لصوحب ، وسووو مضوواف ،  «سووا »حوورف شورط  «إن»محول نصوب 

صحب   فعل موا  فعول الشورط ، مبنوى  «صحبا»وضمير الغائب العائد إلى اللقب مضاف إلي  

الفت  فى محل جزم ، وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى اللقوب ، وجوواب على 

 الشرط محذوف ، والتقد ر   إن صحب اللقب سوا  فوخر .
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 ـ  (22)

 بوووووّن  ا الكلوووووب عموووورا خيووووورهم حسوووووبا

 بوووووبطل شووووور ان  عووووووو حولووووو  الوووووذّ ب    

  
__________________ 

ب بول العجوالن أحود بنوى واهول ، وهوو مول ىصويدة لدوا البيت لجنووب أخوت عمورو  و الكلوـ  22

 يرثي  بدا ، وأولدا  

 ووووووووّل اموووووووروء بمحوووووووال الووووووودّهر مكوووووووذوب 

 وووووووووّل مووووووووول بالووووووووب األ ّوووووووووام مغلووووووووووب و   

  
ىويو  وشودي   ويود  أو مكور  ، وىيول  ـ  بكسور المويم ، بزنو  وتواب «محوال الودهر»اللغوة   

أو وان ، أو هوو شوجر يعمول منو  القسوى موضوع بعينو  ، ـ  بكسور أولو  وسوكون ثانيو ـ  «شر ان»

متعلقوة بووبل  فوى بيوت ىبول بيوت  «بوون»ونا ة عل مويو  ، والبواء مول ىولدوا  « عوو حول  الذ ب»

 الشاهد ، وهو ىول   
 أبلوووووووووع هوووووووووذ ال وأبلوووووووووو  مووووووووول  ووووووووووبلّغدم 

 عنّووووووى حوووووود ثا ، وبعووووووض القووووووول يكووووووذ ب    

  
 .. بمعنى صاحبـ  « ا»الباء حرف جر ، وأن   حرف يوويد ونصب  «بون»ابعراب   

 «الكلووب»و اسوم أن ، منصوووب بواأللف نيابووة عول الفتحووة ألنو  موول األسوماء السووتة ، و ا مضواف 

خيوور   صووفة لعموورا ، وخيوور مضوواف والضوومير  «خيوورهم»بوودل موول  ا  «عموورا»مضوواف إليوو  

و جار ومجرور متعلظ بمحذوف خبور أن ، وبطول مضواف  «ببطل»يمييز  «حسبا»مضاف إلي  

 «حولو »فعول مضوارع مرفووع بضومة مقودرة علوى اليواء للثقول  « عووو»مضاف إلي   «شر ان»

حوول   ظوورف متعلووظ بيعووو ، وحووول مضوواف وضومير الغائووب العائوود إلوى عموورو مضوواف إليوو  

فاعوول  عوووو ، والجملووة فووى محوول نصووب حووال موول عموورو ، و جوووز أن  كووون ىولدووا  «الووذ ب»

فوى محول  « عووو إلود»رو ، ويكون جملة جارا ومجرورا متعلقا بمحذوف حال مل عم «ببطل»

رفع خبر أن ، وأن وما نخلت علي  فى يوو ل مصدر مجرور بالبواء ، والجوار والمجورور متعلوظ 

 بوبل  فى البيت الذو أنشدنا .
علوى ـو  « ا الكلوب»وهوو ىولدوا ـ  حيث ىدمت اللقوب « ا الكلب عمرا»الشاهد في    ىولدا 

اس أن  كوون ابسوم مقودما علوى اللقوب ، ولوو جواءت بوالكالم والقيوـو  «عمورا»وهوو ىولدوا ـ  ابسم

 .«بون عمرا  ا الكلب»على ما  قتضي  القياس لقالت 
وإنمووا وجووب فووى القيوواس يقوود م ابسووم ويوووخير اللقووب ألن ابسووم  وودل علووى الووذات وحوودها 

 واللقب  دل عليدا وعلى صفة مدح أو  م وما هو معلوم ، فلو جوت باللقب أوب لما وان
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ظاهر والم المصنف أن   جب يوخير اللقوب إ ا صوحت سووا  ، و ودخل و

ابسم والكنية ، وهو إنما  جب يوخير  مع ابسم ، فوموا موع  «سوا »يحت ىول  
بويل أن يقودّم الكنيوة علوى اللقوب   فتقوول   أبوو عبود هللا  (1)الكنية فونوت بالخيوار 

 ز ل
__________________ 

 ف  ور ابسم أوب   فان اإلييان بعد  باللقب  فيد هذ  الز انة.لذور ابسم بعد  فائدة ، بخال

ومثل هذا البيت فوى يقود م اللقوب علوى ابسوم ىوول أوس بول الصوامت بول ىويه بول أصورم 

 األنصارو الخزرجى  
 أنووووووووا ابوووووووول مز قيووووووووا عموووووووورو ، وجوووووووودّو 

 أبووووووووووووووو  عووووووووووووووامر موووووووووووووواء السووووووووووووووماء   

  
اسوم صواحب اللقوب ،  «عمرو»و ،  لقب «مز قيا»فان  «مز قيا عمرو»والشاهد فى ىول  

 فقد جاء على األصل ، «عامر ماء السماء»وىد ىدم هذا اللقب على ابسم وما يرو ، أما ىول  
( هذا الوذو  وور  الشوارح هوو موا  وور  وبوار النحوو يل مول جوواز يقود م الكنيوة علوى اللقوب أو 1)

احب التوضووي  ابوول هشووام وصووـ  يوخيرهووا عنوو  ، والووذو نر وود أن ننبوو  عليوو  أن الشووارح وبيوور 

 وووروا أن ىووول ابوول مالووك* وأخوورن  ا إن سوووا  صووحبا* موووهم لخووالف المووران ، ـ  األنصووارو

 (أو اللقوب)معتمد ل فى  لك على مذهب جمدرة النحاة ، لكل ىال السيوطى فوى همعو    إن ووان 

لوك امتنواع موع الكنيوة فالوذو  وورو  جوواز يقدمو  عليدوا ، ويقودمدا عليو  ، ومقتضوى يعليول ابول ما

يقد م  عليدا ، وهو المختار ، وهذا  فيد أن الذو  وهم  ووالم المصونف مقصوون لو  ، وأن مذهبو  

وجوووب يوووخير اللقووب علووى مووا عوودا  ، سووواء أوووان اسووما أم ونيووة ، وونووت ىوود وتبووت علووى هووام  

ثوم ظدور لوى أنو  ب  «وأخورن هوذا إن اسوما صوحبا»نسختى يصحيحا لبيت المصنف هوذا نصو    

يصحي  العبارة بشىء مما  ورنا  و ور  الشارح أو بير  ، وعبارة ابل هشوام فوى أوضو   جوز 

المسووالك يفيوود أن هووذ  العبووارة التووى اعترضوودا الشووارح ىوود ورنت علووى وجوو  صووحي  فووى ن وور 

وفوى نسوخة مول الخالصوة موا  قتضوى أن اللقوب  جوب يووخير  عول »الجمدور ، ىال ابول هشوام   

ا . ومعنى  لك أن  ىد ورنت فوى النسوخة المعتمودة  «الناىة ، وليه وذلكالكنية ووبى عبد هللا أنف 

 عند  على الوج  الصحي  فى ن ر الجمدور ، وىد  ور الشارح هنا نص هذ  النسخة.
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العابد ل ، وبيل أن يقدم اللقب على الكنية   فتقول   ز ل العابد ل أبو عبد هللا   

و ا »*   *  « ا إن سوا  صوحبا و وجد فى بعض النسد بدل ىول    * وأّخرن
وهو أحسل من    لسالمت  مما ورن على هذا   *  «اجعل  خرا إ ا اسما صحبا

فان  نّص فوى أنو  إنموا  جوب يووخير اللقوب إ ا صوحب ابسوم ، ومفدومو  أنو  ب 

وأخرن  ا إن سواها » جب  لك مع الكنية ، وهو وذلك ، وما يقدم ، ولو ىال   
ىء   إ   صير التقد ر   وأّخر اللّقب إ ا صحب سوو لما ورن علي  ش «صحبا

 الكنية ، وهو ابسم ، فكون  ىال   وأخر اللقب إ ا صحب ابسم.

* * * 

 إن  كونووووووووووووا مفوووووووووووورن ل فوضووووووووووووف و

(1)حتمووووووووا ، وإّب ايبووووووووع الّووووووووذو رنف    
 

  

إ ا اجتمع ابسم واللقب   فاما أن  كونا مفورن ل ، أو موروبيل ، أو ابسوم 

 مفرنا ، أو ابسم مفرنا واللقب مروبا.مروبا واللقب 
__________________ 

فعل مضارع متصورف مول ووان الناىصوة فعول الشورط مجوزوم  « كونا»حرف شرط  «إن»( 1)

 «مفورن ل»بان ، وعالمة جزم  حذف النون ، واأللف اسمدا مبنى علوى السوكون فوى محول رفوع 

الفواء واىعوة  «فوضوف»بعودها ألنو  مثنوى  خبر  كون منصوب بالياء المفتوح ما ىبلدا المكسور موا

فى جواب الشرط ، وأضف   فعول أمور مبنوى علوى السوكون ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا 

الوواو عاطفوة ،  «وإب»مفعول مطلظ  «حتما»يقد ر  أنت ، والجملة فى محل جزم جواب الشرط 

فى الالم   وإن حورف شورط إب   هو عبارة عل حرفيل أحدهما إن ، واآلخر ب ، فونبمت النون 

 «أيبوع»، وب   نافية ، وفعل الشرط محذوف  دل علي  الكالم السابظ   أو وإن لوم  كونوا مفورن ل 

فعوول أموور مبنووى علووى السووكون ، وحوورك بالكسوور للووتخلص موول التقوواء السوواونيل ، وفاعلوو  ضوومير 

لفوواء مندووا مسووتتر فيوو  وجوبووا يقوود ر  أنووت ، والجملووة فووى محوول جووزم جووواب الشوورط ، وحووذف ا

 للضرورة   ألن جملة جواب الشرط إ ا وانت طلبية وجوب اىتراندوا بالفواء فكوان عليو  أن  قوول  

 «رنف»اسم موصول مفعول ب  أليبع ، مبنى علوى السوكون فوى محول نصوب  «الذو»وإب فويبع 

فعل ما  ، وفاعل  ضمير مستتر في  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى الوذو ، وجملوة رنف وفاعلو  

 .«الذو»مستتر في  ب محل لدا مل اإلعراب صلة الموصول وهو ال
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، نحووو   هوذا سووعيد  (1)فوان وانوا مفوورن ل وجوب عنوود البصور يل اإلضوافة 

ورز ، ورأ ت سعيد ورز ، ومررت بسعيد وورز   وأجواز الكوفيوون اإليبواع   
فتقول   هذا سعيد ورز ، ورأ ت سعيدا ورزا ، ومررت بسعيد ورز ، ووافقدم 

 صنف على  لك فى بير هذا الكتاب.الم

بوون وانوا موروبيل ، نحوو عبود هللا أنوف الناىوة ، أو ـ  وإن لم  كونا مفرن ل
وجوب اإليبواع   فتتبوع ـ  مرّوبا ومفرنا ، نحو عبد هللا ورز ، وسعيد أنف الناىة

الثانى األول فى إعراب  ، و جوز القطوع إلوى الرفوع أو النصوب ، نحوو موررت 

، وأنف الناىة   فالرفع على إضمار مبتدأ ، والتقد ر   هو أنف  بز د أنف الناىة
الناىة ، والنصب على إضمار فعل ، والتقد ر   أعنوى أنوف الناىوة   فيقطوع موع 

المرفوع إلى النصب ، ومع المنصوب إلى الرفع ، ومع المجرور إلى النصب 

وموررت بز ود أو الرفع ، نحو هذا ز د أنف الناىة ، ورأ ت ز دا أنوف الناىوة ، 
 أنف الناىة ، وأنف الناىة.

* * * 
__________________ 

( وجوب اإلضافة عندهم مشروط بما إ ا لوم  منوع مندوا موانع   ووون  كوون ابسوم مقترنوا بوول ، 1)

فان  ب يجوز في  اإلضافة   فتقوول   جواءنى الحوار  وورز ، بايبواع الثوانى لوألول بودب أو عطوف 

للثوانى للوزم علوى  لوك أن  كوون المضواف مقرونوا بوول والمضواف إليو   بيان   إ  لو أضفت األول

 خاليا مندا ومل اإلضافة إلى المقترن بدا ، و لك ب  جوز عند جمدور النحاة.

ىوال أبووو رجواء بفوور هللا يعوالى لوو  ولوالد و    بقووى أن  قوال   ويووف أوجوب البصوور ون هنووا 

. مع أن مذهبدم أن  ب  جوز أن  ضاف اسوم إلوى إضافة ابسم إلى اللقب إ ا وانا مفرن ل وب مانع

 ؟ما ايحد ب  فى المعنى وما سيويى فى باب اإلضافة
و مكل أن  جاب عل هذا بون امتناع إضافة ابسم إلى ما ايحد ب  فوى المعنوى إنموا هوو فوى 

اإلضافة الحقيقية التى  عرف فيدا المضاف بالمضواف إليو  ، وإضوافة ابسوم إلوى اللقوب مول ىبيول 

 إلضافة اللف ية على ما اختار  الزمخشرو.ا
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 منووووووووو  منقوووووووووول   وفضووووووووول وأسووووووووودو

(1) و اريجووووووووووووال   وسووووووووووووعان ، وأنن و   
 

  

 جملوووووووووة ، وموووووووووا بموووووووووزج رّوبوووووووووا ، و

(2)يوووووووّم أعربوووووووا  «و ووووووو » ا إن بغيووووووور    
 

  
 شووووووواع فوووووووى األعوووووووالم  و اإلضووووووواف  و

(3)وعبووووووووود شووووووووومه وأبوووووووووى ىحافووووووووو     
 

  
__________________ 

جوار  «وفضول»مبتودأ موؤخر  «منقوول»مجرور متعلوظ بمحوذوف خبور مقودم جار و «ومن »( 1)

معطووف علوى  «وأسد»ومجرور متعلظ بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، أو   و لك وائل وفضل 

مضواف  «اريجال»و الواو عاطفة ، و و   معطوف على ىول  منقول و و مضاف  «و و»فضل 

أ محووذوف   أو و لووك وووائل وسووعان جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف خبوور لمبتوود «وسووعان»إليوو  

 معطوف على سعان. «وأنن»

مبتوودأ خبوور  محووذوف ، ويقوود ر    ومنوو  جملووة ، وجملووة المبتوودأ والخبوور معطوفووة  «وجملووة»( 2)

الواو عاطفة ، وما اسم موصول معطووف علوى جملوة  «وما»،  «ومن  منقول»بالواو على جملة 

 «روبوا»رور متعلوظ بقولو  رووب اآليوى جوار ومجو «بموزج»، مبنى على السكون فى محول رفوع 

روب   فعل ما  مبنى للمجدول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقود ر  هوو  عوون إلوى 

ما الموصولة ، واأللوف لالطوالّ ، والجملوة مول الفعول ونائوب الفاعول ب محول لدوا مول اإلعوراب 

حورف شورط  «إن»رفوع اسم إشارة مبتودأ ، مبنوى علوى السوكون فوى محول  « ا»صلة الموصول 

ىصد لف     مضواف إليو   «و  »و جار ومجرور متعلظ بقول  يم اآليى ، وبير مضاف  «بغير»

فعوول مووا  مبنووى  «أعوورب»فعوول مووا  مبنووى علووى الفووت  فووى محوول جووزم فعوول الشوورط  «يووم»

للمجدول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هوو  عوون علوى  ا ، والجملوة مول الفعول 

الفاعوول فووى محوول رفووع خبوور المبتوودأ ، وجووواب الشوورط محووذوف  وودل عليوو  خبوور المبتوودأ ،  ونائووب

 هذا أعرب ، إن يم بغير لفظ و   أعرب. ويقد ر الكالم  

فاعول شواع ،  « و»جوار ومجورور متعلوظ بقولو  شواع  «فوى األعوالم»فعول موا   «وشاع»( 3)

ظ بمحوذوف خبور لمبتودأ جوار ومجورور متعلو «وعبود»مضواف إليو   «اإلضوافة»و و و مضاف ، 

الوواو عاطفوة  «وأبوى»مضاف إليو   «شمه»و محذوف ، أو   و لك وائل وعبد ، وعبد مضاف 

، وأبى   معطوف على عبد ، مجرور بالياء نيابة عل الكسورة ألنو  مول األسوماء الخمسوة ، وأبوى 

 مضاف إلي . «وىحاف »مضاف 
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و   ما لوم  سوبظ لو   نقسم العلم إلى   مريجل ، وإلى منقول   فالمريجل ه

اسووتعمال ىبوول العلميووة فووى بيرهووا ، وسووعان ، وأنن ، والمنقووول   مووا سووبظ لوو  
اسووتعمال فووى بيوور العلميووة ، والنقوول إمووا موول صووفة وحووار  ، أو موول مصوودر 

وفضل ، أو مل اسم جنه ووسد ، وهذ  يكون معربة ، أو مل جملة   وقام ز د 

ل   جاءنى ز ود ىوائم ، ورأ وت ز ود ، وحكمدا أندا يحكى   فتقو (1)، وز د ىائم 
 ىائم ، ومررت بز د ىائم ، وهذ  مل األعالم المروبة.

ومندوووا أ ضوووا   موووا رووووب يرويوووب موووزج ، وبعلبوووّك ، ومعووودو وووورب ، 

 «و وو »و ووور المصوونف أن المروووب يرويووب مووزج   إن خووتم بغيوور  وسوويبو  .
ما  ور    ب  عرب ، بل  بنى ، وهو و «و  »بـ  أعرب ، ومفدوم  أن  إن ختم

جاءنى بعلبّك ، ورأ ت بعلبّك ، ومررت ببعلبّك   فتعرب  إعراب ما ب  فتقول  

 نصرف ، و جوز في  أ ضا البناء على الفت    فتقول   جاءنى بعلبّك ، ورأ ت 
أن  عرب أ ضا إعراب المتضوا فيل  [أ ضا]بعلبّك ، ومررت ببعلبّك ، و جوز 

 ر موت ، ومررت بحضر موت.  فتقول   جاءنى حضر موت ، ورأ ت حض

  جوواءنى سوويبو   ، ورأ ووت سوويبو   ، ومووررت  [فيمووا خووتم بو وو ]ويقووول 
بسيبو     فثبني  على الكسر ، وأجاز بعضدم إعراب  إعراب موا ب  نصورف ، 

 نحو جاءنى سيبو   ، ورأ ت سيبو   ، ومررت بسيبو  .
__________________ 

شواب »وسوموا  «يووب  شورا»جمول الفعليوة ، فقود سوموا ( الذو سمع عل العرب هو النقل مل ال1)

 ومن  ىول الشاعر وهو مل شواهد سيبو     «ىرناها

 ووووووووووووووووذبتم وبيوووووووووووووووت هللا ب ينكحوندوووووووووووووووا

 بنووووووووى شوووووووواب ىرناهووووووووا يصووووووووّر ويحلووووووووب    

  
و شكر ، و ز د ، ويغلب ، فوما الجملة ابسمية فلم  سموا بدوا ، وإنموا  « رو حبا»وسموا 

 ة الفعلية.ىاسدا النحاة على الجمل
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ومندووا   مووا روووب يرويووب إضووافة   وعبوود شوومه ، وأبووى ىحافووة ، وهووو 

معرب   فتقول   جاءنى عبد شمه وأبو ىحافة ، ورأ ت عبد شمه وأبا ىحافة 
 ، ومررت بعبد شمه وأبى ىحافة.

ووووـ  ونبّووو  بالمثووواليل علوووى أن الجوووزء األول    كوووون معربوووا بالحرووووات ،

وووـ  وأن الجووزء الثوانى    كووون منصورفا ، ، «أبوى»وووـ  ، وبوالحروف ، «عبود»
 .«ىحافة»وـ  ، وبير منصرف ، «شمه»

* * * 

 وضوووووووعوا لوووووووبعض األجنووووووواس علوووووووم و

(1)وعلوووم األشوووخا، لف وووا ، وهوووو عوووّم    
 

  
 مووووووووول  اك   أّم عوووووووووور   للعقوووووووووورب ، 

(2)هكوووووووووووووووذا ثعالوووووووووووووووة للثّعلوووووووووووووووب و   
 

  
__________________ 

  ، والواو ضمير الجماعوة فاعول مبنوى علوى الواو عاطفة ، ووضع   فعل ما «ووضعوا»( 1)

و جوووار ومجووورور متعلوووظ بوضوووعوا ، وبعوووض مضووواف ،  «لوووبعض»السوووكون فوووى محووول رفوووع 

مفعووول بوو  لوضووعوا ، وأصوول  منصوووب منووون فوىووف عليوو   «علووم»مضوواف إليوو   «األجنوواس»

جوار ومجورور متعلوظ بمحوذوف صوفة لعلوم ، ولويه حواب منو   «وعلوم»بالسكون على لغة ربيعة 

مضوواف إليوو   «األشووخا،»و نكوورة وصوواحب الحووال إنمووا  كووون معرفووة ، وعلووم مضوواف ،  ألنوو 

 «عووم»ضوومير منفصوول مبتوودأ  «وهووو»يمييووز لمعنووى الكوواف ، أو   مثلوو  موول جدووة اللفووظ  «لف وا»

 جووز أن  كوون فعووال ماضويا ، وفاعلوو  ضومير مسووتتر فيو  جووارا يقوود ر  هوو  عووون إلوى الضوومير 

هذا يكون الجملة مول الفعول والفاعول فوى محول رفوع خبور المبتودأ ، العائد إلى علم الجنه ، وعلى 

و جوز أن  كون عم أفعل يفضيل وأصل  أعم فسوقطت همزيو  لكثورة ابسوتعمال وموا سوقطت مول 

 خبر وشر ، و كون أفعل التفضيل على بير باب  ، وهو خبر عل الضمير الواىع مبتدأ.

ى السوكون فوى محول جور بمول ، والكواف  ا   اسم إشوارة مبنوى علو « اك»حرف جر  «مل»( 2)

و مبتدأ مؤخر ، وأم مضواف  «أم»حرف خطاب ، والجار والمجرور متعلظ بمحذوف خبر مقدم 

جار ومجرور متعلظ بمحذوف حال مل الضومير المسوتكل فوى  «للعقرب»مضاف إلي   «عر  »

او عاطفوة ، وهوا الوو «وهكوذا»الخبر ، والتقد ر   أم عر   وائل مل  اك حال وون  علما للعقرب 

 ، والكاف حرف جر ، و ا   اسم   حرف ينبي 
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 مثلوووووووووووووووووو  بووووووووووووووووووّرة للمبووووووووووووووووووّر  ، و

(1)وووووووووووذا فجووووووووووار علووووووووووم للفجوووووووووور     
 

  

 العلم على ىسميل   علم شخص ، وعلم جنه.

فعلم الشخص ل  حكمان   معنوّو ، وهو   أن  ران ب  واحد بعين    وز د 

جاءنى ز د »ة عن  ، نحو ، وأحمد ، ولف ّى ، وهو صحة مجىء الحال متوخر
 «هوذا أحمود»ومنع  مل الّصرف مع سبب  خور بيور العلميوة ، نحوو  «ضاحكا

 .(2) «جاء العمرو»ومنع نخول األلف والالم علي    فال يقول 
__________________ 

إشارة مبنى على السكون فى محل جر بالكاف ، والجوار والمجورور متعلوظ بمحوذوف خبور مقودم 

جار ومجرور متعلظ بمحذوف حوال مول ضومير الخبور وموا يقودم  «للثعلب»ؤخر مبتدأ م «ثعالة»

 فيما ىبل .

الواو عاطفة ، مثول   خبور مقودم ، ومثول مضواف والدواء ضومير بائوب عائود علوى  «ومثل »( 1)

مبتوودأ مووؤخر  «بوورة»المووذوور ىبلوو  موول األمثلووة مضوواف إليوو  ، مبنووى علووى الضووم فووى محوول جوور 

بمحذوف حال مل الضومير المسوتكل فوى الخبور   ألنو  فوى يقود ر  جار ومجرور متعلظ «للمبرة»

مبتدأ مؤخر ، مبنى علوى الكسور  «فجار»جار ومجرور متعلظ بمحذوف خبر مقدم  «وذا»مشتظ 

جار ومجرور متعلظ بذلك الخبور المحوذوف  «للفجرة»مبتدأ خبر  محذوف  «علم»فى محل رفع 

جوارا ومجورورا  «للفجورة»جووز أن  كوون ىولو  ، والتقد ر   فجار وذا علم موضوع للفجورة ، و 

 فى محل الوصف لعلم ، و جوز بير هذ ل اإلعرابيل لعلم أ ضا ، فتومل.

( اعلووم أن العلووم بحسووب األصوول ب يدخلوو  األلووف والووالم ، وب  ضوواف ، و لووك ألنوو  معرفووة 2)

احود معرفوان ، بالعلمية ، وأل واإلضافة وسيلتان للتعر وف ، وب  جووز أن  جتموع علوى ابسوم الو

إب أن  ىد  حصل ابشتراك ابيفاىى فى ابسم العلم   فيكون لك صد قان اسم ول واحد مندما ز ود 

أو عمرو ، مثال. وفى هذ  الحالوة  شوب  العلوم اسوم الجونه   فتصول بو  أل ، ويضويف  ، وموا يفعول 

بوى الونجم علوى علوم الشوخص ىوول أ «أل» لك برجل وبالم ، وىد جاء  لوك عوندم   فمول نخوول 

 العجلى  

 باعوووووووووووود أّم العموووووووووووورو موووووووووووول أسوووووووووووويرها

 حووووووووووّراس أبوووووووووووواب علووووووووووى ىصوووووووووووورها   
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هوذا أسوام  »  فتقوول    [اللّف وىّ ]وعلم الجنه وعلم الشخص فوى حكمو  

فتمنع  مل الصرف ، ويويى بالحال بعد  ، وب يدخل علي  األلف والالم  «مقبال
 .(1) «هذا األسامة»  فال يقول   

__________________ 

 وىول األخطل التغلبى  

 ىوووووود وووووووان مووووووندم حاجووووووب وابوووووول أّموووووو  و

 أبووووووووو جنوووووووودل والّز وووووووود ز وووووووود المعووووووووارك    

  
 وفى هذا البيت اىتران العلم بول ، وإضافت .

ومل مجىء العلم مضافا ىولدم   ربيعة الفورس ، وأنموار الشواة ، ومضور الحموراء   وىوال 

 رجل مل طيىء  
 عوووووووال ز ووووووودنا  ووووووووم النّقوووووووا رأس ز ووووووودوم 

 بوووووووووووبيض ماضووووووووووى الّشووووووووووفرييل  مووووووووووان    

  
 وىال ربيعة الرىى  

 لشووووووتّان مووووووا بوووووويل اليز وووووود ل فووووووى النّوووووودو 

  ز ووووووووود سوووووووووليم واألبوووووووووّر ابووووووووول حوووووووووايم    

  
 وىال الراجز  خاطب أمير المؤمنيل عمر بل الخطاب

  وووووووووا عمووووووووور الخيووووووووور جز وووووووووت الجنّووووووووو  

 اووووووووووووووووووووووه بنيّوووووووووووووووووووووايى وأّمدنّووووووووووووووووووووو     

  

 * أىسمت باهلل لتفعلنّ *

 السابقة. 87لى  لك وثيرة ، وان ر ، والشواهد ع
 (  ور الشارح مل أحكام العلم اللف ية ثالثة أحكام  شترك فيدا النوعان ، ويرك ثالثة أخرو  1)

أن   بتدأ بو  بوال احتيواج إلوى مسووغ ، يقوول   أسوامة مقبول   وثعالوة هوارب ، وموا  (األول)

 يقول   على حاضر ، وخالد مسافر.

بحسب أصل وضع    فال  جوز أن يقول   أسامتنا   وموا  متنوع أن  أن  ب  ضاف (الثانى)

يقووول   محموودنا ، فووان حصوول فيوو  ابشووتراك ابيفوواىى صووحت إضووافت  علووى مووا علمووت فووى علووم 

 الشخص.

أن  ب  نعت بالنكرة   ألن  معرفة ، ومل شرط النعت أن  كون مثل المنعووت فوى  (الثالث)

 يعر ف  أو ينكير  وما هو معلوم.
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حكم علم الجنه فى المعنى وحكم النكرة   مل جدة أن  ب  خّص واحدا و

بعين  ، فكّل أسد  صودّ عليو  أسوامة ، ووول عقورب  صودّ عليدوا أّم عور   ، 
 وول ثعلب  صدّ علي  ثعالة.

وعلم الجنه    كون للشخص ، وما يقدم ، و كون للمعنى وما مثّل بقول  

 .«بّرة للمبّرة ، وفجار للفجرة»  
* * * 
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 اسم اإلشارة

 بووووووووووووذا لمفوووووووووووورن مووووووووووووذّور أشوووووووووووور

(1)بووذو و   يووى يووا علووى األنثووى اىتصوور    
 

  

وموذهب البصور يل أن األلوف مول نفوه  « ا»بـ   شار إلى المفرن المذّور
 .(2)الكلمة ، و هب الكوفيون إلى أندا زائدة 

__________________ 

ار ومجرور متعلوظ بوشور ووذلك ج «لمفرن»اآليى  «أشر»جار ومجرور متعلظ بقول   «بذا»( 1)

 «بوذو»فعول أمور ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت  «أشور»نعت لمفرن  «مذور»

يوى »الوواو عاطفوة ، و     معطووف علوى  و  «و  »جار ومجرور متعلوظ بقولو  اىتصور اآليوى 

تصور جار ومجرور متعلوظ بقولو  اى «على األنثى»معطوفان على  و باسقاط حرف العطف  «يا

فعوول أموور ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  وجوبووا يقوود ر  أنووت ، وجملووة  «اىتصوور»اآليووى أ ضووا 

 باسقاط العاطف. «أشر»معطوفة على جملة  «اىتصر»

فوى هوذا الكتواب مول ألفواظ ـ  يبعوا للمصونفـ  ( هدنا ثالثة أمور   أولدا   أن الشوارح لوم  وذور2)

بدموزة  « اء»لعلماء أربعة ألفاظ أخرو   األول وىد  ور ا « ا»اإلشارة إلى المفرن المذور سوو 

 « اؤ »بدوواء مكسووورة بعوود الدمووزة المكسووورة ، والثالووث  « ائوو »مكسووورة بعوود األلووف ، والثووانى 

بدمزة ممدونة بعدها بم ثم وواف ، وممول  « لك»بدمزة مضمومة وبعدها هاء مضمومة ، الرابع 

  ور  لك الناظم فى وتاب  التسديل.

إشارة للمفرن ، وهذا المفرن إموا أن  كوون مفورنا حقيقوة أو حكموا    « ا»  أن األمر الثانى 

فالمفرن الحقيقى نحو   هذا ز د ، وهذا خالد ، وهذا الكتواب ، والمفورن حكموا نحوو   هوذا الوره  ، 

أو بويل الموذوور مول الفوار  والبكور ،  (َعرواٌن بَرْيَن ذِلركَ )وهذا الفر وظ ، ومنو  ىوول هللا يعوالى   

 فى اإلشارة إلى الجمع ، وما فى ىول لبيد بل ربيعة العامرو   « ا»ا استعمل وربم
 لقوووووووود سووووووووومت موووووووول الحيوووووووواة وطولدوووووووواو

  ؟سووووووووؤال هووووووووذا النّوووووووواس   ويووووووووف لبيوووووووودو   
  

أن  شار ب  إلوى الموذور حقيقوة ، وموا فوى األمثلوة التوى  « ا»األمر الثالث   أن األصل فى 

 ل منزلة المذور ، وما فى ىول هللا يعالى   ورناها ، وىد  شار ب  إلى المؤنث إ ا نز
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 «يا»و ،  «يى»و بسكون الداء ،  «  »و ،  « و»بـ  و شار إلى المؤنثة

بسووووكون الدوووواء ،  «يوووو »و بكسوووور الدوووواء   بوووواختالس ، وباشووووباع ،  «  »و ، 
 .« ات»و وبكسرها ، باختالس ، وإشباع ، 

* * * 

  ان يوووووووووووووان للمثنّوووووووووووووى المريفوووووووووووووع و

(1)يوووويل ا ووووور يطووووع فووووى سوووووا    وووول و   
 

  

وفووى حالووة النصووب  « ان»بووـ   شووار إلووى المثنووى المووذور فووى حالووة الرفووع
فوى النصوب  «يويل»و فوى الرفوع ،  «يوان»بوـ  وإلوى الموؤنثتيل «  ل»بـ  والجر

 والجر.

* * * 

 بووووووووووولى أشووووووووور لجموووووووووع مطلقوووووووووا ، و

(2)الموووودّ أولووووى ، ولوووودو البعوووود انطقووووا و   
 

  
__________________ 

ا ) ـ  (باِزَغرةً )وهوى مؤنثوة بودليل ىولو  ـ  أشوار إلوى الشومه (َرأَا الشَّْمَس باِزَغةً قاَ  : هذا َربِّافَلَمَّ

ألن  نزلدا منزلة المذور ، و قال   بل ألن  أخبر عندا بمذور ، و قوال   بول ألن  (هذا َربِّا)بقول    

 رّ بيل المذور والمؤنث.الذو  ور هذا الكالم على لسان  ب يف! ـ علي  الّسالمـ  لغة إبراهيم

 «للمثنوى»معطووف علو  باسوقاط حورف العطوف  «يوان»الواو عاطفة ،  ان   مبتدأ  «و ان»( 1)

نعووت للمثنووى ، وجملووة المبتوودأ وخبوور   «المريفووع»جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف خبوور المبتوودأ 

وو اآليووى ، وسوو «ا ووور»الجووار والمجوورور متعلووظ بقولوو   «وفووى سوووا »معطوفووة علووى مووا ىبلدووا 

مضاف والداء ضومير الغائوب العائود إلوى المثنوى المريفوع مضواف إليو  ، وىود أعمول الحورف فوى 

اآليووى  «ا ووور»مفعووول بوو  مقوودم علووى عاملوو  وهووو ىولوو   «  وول»ألندووا عنوود  متصوورفة  «سوووو»

فعول أمور ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو   «ا وور»معطوف على   ل باسقاط حرف العطف  «ييل»

 معطوفة بالواو على ما ىبلدا. «ا ور»ملة وجوبا يقد ر  أنت ، وج

مجوورور المحوول بالبوواء ، والجووار  «أولووى»و الووواو عاطفووة ، والبوواء حوورف جوور ،  «وبوووولى»( 2)

فعل أمر ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبوا يقود ر   «أشر»اآليى  «أشر»والمجرور متعلظ بقول  

 «جمووع»حووال موول ىولوو   «مطلقووا»السووابظ  «أشوور»جووار ومجوورور متعلووظ بقولوو   «لجمووع»أنووت 

 الواو «ولدو»خبر   «أولى»مبتدأ  «والمد»
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 بالكووووووواف حرفوووووووا   نون بم ، أو معووووووو  

(1)ممتنعوووو  ـ  إن ىوووودّمت هوووواـ  الوووواّلمو   
 

  

 ولدذا ىال المصنف   «أولى»بـ  ـ مذورا وان أو مؤنثاـ   شار إلى الجمع
وبيورهم ، وهوو ، ومقتضى هذا أن   شار بدا إلى العقوالء  «أشر لجمع مطلقا»

وذلك ، ولكل األوثر استعمالدا فى العاىل ، ومل ورونها فى بيور العاىول ىولو  

  
 ـ  (23)

  ّم المنووووووووازل بعوووووووود منزلووووووووة اللّوووووووووو 

 العووووووووووي  بعوووووووووود أولوووووووووووك األ ّووووووووووام و   

  
__________________ 

مضواف  «البعود»و عاطفة ، لدو   ظرف بمعنى عند متعلظ بقولو  انطوظ اآليوى ، ولودو مضواف 

فعوول أموور ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  وجوبووا يقوود ر  أنووت ، واأللووف لالطووالّ ،  «انطقووا»  إليوو

 و جوز أن يكون األلف مبدلة مل نون التوويد الخفيفة للوىف.

 «الكواف»حوال مول  «حرفوا»جار ومجرور متعلظ بقول  انطظ فى البيوت السوابظ  «بالكاف»( 1)

مضوواف إليوو   «بم»و نون مضوواف و «الكوواف»ظوورف متعلووظ بمحووذوف حووال ثووان موول  «نون»

مع   ظورف معطووف علوى ال ورف الواىوع متعلقو  حواب وهوو نون ،  «مع »حرف عطف  «أو»

ىودم  «ىودمت»حرف شورط  «إن»مبتدأ  «والالم»ومع مضاف والداء ضمير الغائب مضاف إلي  

لو  ،   فعل ما  مبنى على الفت  المقدر فى محل جزم على أن  فعل الشرط ، وياء المخاطب فاع

خبر المبتدأ ، وجواب الشرط محذوف نل عليو  المبتودأ وخبور   «ممتنع »مفعول ب  لقدم  «ها»و 

والالم ممتنعة إن ىدمت ها فالالم ممتنعة ، وجملة الشرط وجواب  ب محل لدا ، ألندوا  ، والتقد ر  

 معترصة بيل المبتدأ وخبر .

 وهوو المطلوعـ  دجو فيدا الفرزنّ ، وىبل البيت لجر ر بل عطية بل الخطفى ، مل ولمة ل   ـ  23

 ىول   ـ 

 سووووووووورت الدمووووووووووم فبوووووووووتل بيووووووووور نيوووووووووام 

 أخوووووووووو الدمووووووووووم  وووووووووروم ووووووووووّل مووووووووورام و   

  
فعل أمر مل الذم ، و جوز لك فى الميم يحر كدوا باحودو الحرووات الوثال     « م»اللغة   

وحورك بالكسور الكسر   ألن  األصل فى التخلص مل التقواء السواونيل   فدوو مبنوى علوى السوكون 

 للتخلص مل التقاء الساونيل ، والفت  للتخفيف   ألن الفتحة
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وفيدا لغتان   المودّ ، وهوى لغوة أهول الحجواز ، وهوى الووارنة فوى القور ن 

 العز ز ، والقصر ، وهى لغة بنى يميم.
إلووى أن  «إلووى  خوور البيووتـ  ولوودو البعوود انطقووا بالكوواف»وأشووار بقولوو    

 القرب ، والبعد   فجميع ما يقدم  شار ب  إلى القر ب ، المشار إلي  ل  ريبتان  
__________________ 

أخف الحروات ، وهذ  لغة بنى أسد ، والضم   إليباع حروة الذال ، وهذا الوج  أضوعف الوجوو  

جمع منزل ، أو منزلة ، وهو محل النوزول ، ووونو  هدنوا جموع منزلوة أولوى    «المنازل»الثالثة 

 «العوي »موضوع بعينو  ـ  بكسور الوالم مقصووراـ  واللوووـو  «منزلوة اللووو»بعد ألن   قول فيما 

 أران ب  الحياة.

المعنى    م ول موضع ينزل في  بعد هذا الموضع الذو لقيت في  أنواع المسرة ، و م أ وام 

 الحياة التى يقضيدا بعد هذ  األ ام التى ىضيتدا هناك فى هناءة وببطة.
، مبنوى علوى السوكون ب محول لو  مول اإلعوراب ، وهوو مفتووح فعل أمر  « م»اإلعراب   

اآلخور للخفووة أو مكسوور  علووى األصول فووى الووتخلص مول التقوواء السواونيل أو مضووموم  لاليبوواع ، 

ظوورف متعلووظ  «بعوود»مفعووول بوو  لووذم  «المنووازل»وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  وجوبووا يقوود ر  أنووت 

و اف إليوو  ، ومنزلووة مضوواف ، مضوو «منزلووة»و بمحووذوف حووال موول المنووازل ، وبعوود مضوواف 

ظورف  «بعود»الواو عاطفوة ، العوي    معطووف علوى المنوازل  «والعي »مضاف إلي   «اللوو»

مضواف إليو  ، والكواف  «أوبئوك»متعلظ بمحوذوف حوال مول العوي  ، وبعود مضواف وأوبء مول 

 بدل مل اسم اإلشارة أو عطف بيان علي . «األ ام»حرف خطاب 
ومثل  فى  لوك  «األ ام»حيث أشار ب  إلى بير العقالء ، وهى  «وكأول»الشاهد في    ىول  

ُّْ أُولئَِك ُاَن َعْنهُ َمْسرُؤالً )ىول هللا يعالى    ُُ َِ وىد  ور ابل هشام عل ابل  (إِنَّ السَّْمَع َواْلبََصَر َواْلعُؤا

 ووة عطيووة أن الروا ووة الصووحيحة فووى بيووت الشوواهد* والعووي  بعوود أولوووك األىوووام* وهووذ  هووى روا

النقووائض بوويل جر وور والفوورزنّ ، وعلووى  لووك ب  كووون فووى البيووت شوواهد   ألن األىوووام عقووالء ، 

والخطب فى  لك سدل   ألن اآل ة الكر مة التى يلوناها وافيوة أع وم الكفا وة لالستشودان بدوا علوى 

 جواز اإلشارة بووبء إلى الجمع مل بير العقالء
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أو الكواف  « اك»ف وحودها   فتقوول   فا ا أر ود اإلشوارة إلوى البعيود أيوى بالكوا

 .« لك»والالم نحو 
وهووذ  الكوواف حوورف خطوواب   فووال موضووع لدووا موول اإلعووراب ، وهووذا ب 

 خالف في .

علوى اسوم اإلشوارة أييوت بالكواف  «هوا»فان يقدّم حورف التنبيو  الوذو هوو 
 وعلي  ىول    (1) «هذاك»وحدها   فتقول 

 ـ  (24)

 رأ وووووووت بنوووووووى ببوووووووراء ب  نكروننوووووووى 

 ب أهووووووول هوووووووذاك الّطوووووووراف الممووووووودّنو   

  
__________________ 

( إ ا وان اسم اإلشارة لمثنوى أو لجموع فوان ابول مالوك  ورو أنو  ب  جووز أن  وؤيى بالكواف موع 1)

حرف التنبي  حينوذ ، و هب أبو حيان إلى أن  لك ىليل ب ممتنع ، ومما ورن منو  ىوول العرجوى ، 

 وىيل   ىائل  وامل الثقفى  

 أموووووووووويل  بزبنووووووووووا شوووووووووودّن لنووووووووووا امووووووووووا 

 موووووووووول هؤليّوووووووووووائكّل الّضوووووووووووال والّسووووووووووومر   

  
الذو هو اسم إشارة إلوى الجموع ،  «أوبء»فان  يصغير  «هؤليائكل»الشاهد في  هنا   ىول  

 التنبي  فى أول  ، وواف الخطاب فى  خر . «ها»وىد ايصلت ب  
 تى مطلعدا  هذا البيت لطرفة بل العبد البكرو ، مل معلقت  المشدورة الـ  24

 لخولوووووووووووووة أطوووووووووووووالل ببرىوووووووووووووة ثدمووووووووووووود

 يلوووووووح وبوووووواىى الوشووووووم فووووووى ظوووووواهر اليوووووود   

  
 وىبل بيت الشاهد ىول   

 مووووووووا زال يشووووووووورابى الخموووووووووور ولوووووووووذّيى و

 بيعوووووووووى وإنفووووووووواىى طر فوووووووووى ومتلووووووووودو و   

  

 إلووووووووووى أن يحووووووووووامتنى العشوووووووووويرة ولّدووووووووووا

 أفووووووووووورنت إفوووووووووووران البعيووووووووووور المعبّووووووووووودو   

  
مووا  ع طلوول ، بزنووة جبوول وأجبووال ، والطلوول  جموو «أطووالل»اسووم اموورأة  «خولووة»اللغووة   

هوى وول رابيوة فيدوا رمول ـ  بضوم فسوكون «برىة»شخص وظدر واريفع مل  ثار الد ار واألثافى 

 وطيل أو حجارة ، وفى بالن العرب نيف ومائة برىة عدها صاحب القاموس ،
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 .«هذا لك»وب  جوز اإلييان بالكاف والالم   فال يقول 

ن  ليه للمشار إلي  إب ريبتان   ىربى ، وبعدو ، وظاهر والم المصنف أ
وما ىّررنا    والجمدور على أن ل  ثال  مرايب   ىربى ، ووسوطى ، وبعودو 

  فيشار إلى مل فى القربى بما ليه في  واف وب بم   ووذا ، و و ، وإلوى مول 

فى الوسوطى بموا فيو  الكواف وحودها نحوو  اك ، وإلوى مول فوى البعودو بموا فيو  
 .« لك»بم ، نحو واف و

* * * 
__________________ 

أن  غوورز  «الوشووم»ي دوور  «يلوووح»وألووف فيدووا بيوور واحوود موول علموواء اللغووة ، ومندووا برىووة ثدموود 

 «البعيوور المعبوود»بوواإلبرة فووى الجلوود ثووم  ووذر عليوو  الكحوول أو نخووان الشووحم فيبقووى سوووان  ظوواهرا 

ريدوا ، وأران ببنوى الغبوراء الفقوراء الغبراء هى األر  ، سوميت بدوذا لغب «بنى ببراء»األجرب 

بكسور الطواء بزنوة  «الطوراف»الذ ل لصقوا باألر  لشدة فقرهم ، أو األضياف ، أو اللصوو، 

 البيت مل الجلد ، وأهل الطراف الممدن   األبنياء.ـ  الكتاب

 عرفونوو  ، وب ـ  موول بيوور يفرىووة بوويل فقيوورهم وبنوويدمـ  المعنووى    ر وود أن جميووع النوواس

حل  مل الكرم والمواسواة للفقوراء وحسول العشورة وطيوب الصوحبة لألبنيواء ووونو   توولم  نكرون م

 مل صنبع ىوم  مع .
مضواف  «ببراء»و مفعول ب  ، وبنى مضاف ،  «بنى»فعل وفاعل  «رأ ت»اإلعراب   

مل الفعل وفاعل  ومفعول  فى محول نصوب  «ب  نكروننى»إلي  ، ثم إ ا وانت رأو بصربة فجملة 

فالجملوة فوى محول نصوب مفعوول ثوان ـ  وهو أولوىـ  بنى ببراء ، وإ ا وانت رأو علميةحال مل 

معطوف على الواو الذو هوو ضومير  «أهل»الواو عاطفة ، وب   زائدة لتوويد النفى  «وب»لرأو 

مضوواف إليوو  ،  «هووذاك»وأهوول مضوواف واسووم اإلشووارة موول  «ب  نكروننووى»الجماعووة فووى ىولوو  

نعووت  «الممودن»بودل موول اسوم اإلشووارة أو عطوف بيوان عليوو   «فالطورا»والكواف حورف خطوواب 

 للطراف.
حيث جواء بدوا التنبيو  موع الكواف وحودها ، ولوم  جوىء بوالالم ،  «هذاك»الشاهد في    ىول  

التنبيو   «هوا»ن ير لدذا البيت مموا اجتمعوت فيو  ـ  مع طو ل البحث ووثرة الممارسةـ  ولم  قع لى

 رة للمفرن ، ولعل العلماء الذ ل ىرروامع واف الخطاب بيندما اسم إشا
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 بدنوووووووووووا أو هدنوووووووووووا أشووووووووووور إلوووووووووووى و

(1)نانووووى المكووووان ، وبوووو  الكوووواف صووووال    
 

  

 فووووووى البعوووووود ، أو بووووووثّم فوووووو  ، أو هنّووووووا

(2)أو بدنالووووووووووك انطقوووووووووول ، أو هنّووووووووووا    
 

  

   «هدنوا»و تقدّمدا هاء التنبي    فيقال  «هنا»بـ   شار إلى المكان القر ب

بفوت  الدواء  «هنواك ، وهنالوك ، وهنّوا»بـ  على رأو المصنفو شار إلى البعيد 
، وعلوووى موووذهب بيووور   «هنّوووت»و  «ثووومّ »ووسووورها موووع يشووود د النوووون ، وب 

 للمتوس  ، وما بعد  للبعيد. «هناك»

* * * 
__________________ 

العورب هذ  القواعد ىد حف وا مل شواهد هذ  المسولة ما لم  بلغنا ، أو لعل ىوداماهم الوذ ل شوافدوا 

ىد سمعوا ممل  وثظ بعربيت  استعمال مثل  لك فى أحوان ثدم فوى بيور شوذو  وب ضورورة يحووج 

 إلي    فلدذا جعلو  ىاعدة.

حوورف  «أو»اآليووى ،  «أشوور»الووواو عاطفووة ، بدنووا   جووار ومجوورور متعلووظ بقولوو   «وبدنووا»( 1)

جوبوا يقود ر  فعول أمور ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  و «أشور»معطوف علوى هنوا  «هدنا»عطف 

مجرور بالى ، وعالمة جر  وسرة مقودرة علوى اليواء  «نانى»حرف جر  تعلظ بوشر  «إلى»أنت 

الواو عاطفة ، ب    جار ومجورور متعلوظ  «وب »مضاف إلي   «المكان»و للثقل ، ونانى مضاف 

فعول أمور ،  «صوال»مفعوول بو  مقودم علوى عاملو  وهوو صوال اآليوى  «الكواف»بقول  صوال اآليوى 

ل  ضمير مستتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت ، واأللوف لالطوالّ ، و جووز أن يكوون هوذ  األلوف وفاع

 مبدلة مل نون التوويد الخفيفة للوىف.

حرف عطوف معنوا   «أو»فى البيت السابظ  «صال»جار ومجرور متعلظ بقول   «فى البعد»( 2)

ر ، وفاعلوو  ضوومير فعوول أموو «فوو »اآليووى  «فوو »جووار ومجوورور متعلووظ بقولوو   «بووثم»هنووا التخييوور 

 «أو»السوابظ  «ثوم»معطوف على ىولو   «هنا»حرف عطف  «أو»مستتر في  وجوبا يقد ر  أنت 

انطوظ   فعول أمور ،  «انطقول»جوار ومجورور متعلوظ بقولو  انطوظ اآليوى  «بدنالوك»حرف عطف 

 مبنى على الفت  بيصال  بنون التوويد الخفيفوة ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت ،

معطووف علوى  «هنوا»حورف عطوف  «أو»ونون التوويد الخفيفة حرف ب محل ل  مل اإلعوراب 

 .«هنالك»ىول  
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 الموصول

 موصووول األسووماء الّووذو ، األنثووى الّتووى ، 

(1)اليوووووووووا إ ا موووووووووا ثنّيوووووووووا ب يثبوووووووووت و   
 

  
 بوووووووول مووووووووا يليوووووووو  أولوووووووو  العالموووووووو  ، 

(2)النّوووووووون إن يشووووووودن فوووووووال مالمووووووو  و   
 

  
__________________ 

مبتودأ ثوان ،  «الوذو»مضواف إليو   «األسماء»و مبتدأ أول ، وموصول مضاف  «موصول»( 1)

وخبر المبتدأ الثانى محذوف يقد ر    من  ، والجملة مل المبتدأ الثانى وخبر  فوى محول رفوع خبور 

ـ  خبور  ، والجملوة معطوفوة علوى الجملوة الصوغرو السوابقة «التوى»مبتدأ  «األنثى»المبتدأ األول 

بحرف عطف مقدر ، والراب  للجملوة المعطوفوة بالمبتودأ األول ـ  ملة المبتدأ الثانى وخبر وهى ج

مبتودأ  «األنثوى»مقدر ، ووان أصل الكالم   موصول األسماء أنثا  التى ، و جووز أن  كوون ىولو  

 «واليوا»بودب مول األنثوى  «التوى»وخبر  محذوف ، والتقد ر   وائنة من  ، فيكوون علوى هوذا ىولو  

ثنوى    «ثنيوا»زائودة  «موا»ظرف ضمل معنى الشورط  «إ ا»اآليى  «ب يثبت»عول مقدم لقول  مف

إليدوا ،  «إ ا»فعل ما  مبنى للمجدول وألف ابثنيل نائب فاعل ، والجملة فى محل جر باضافة 

فعول مضوارع مجووزوم بوال ، وعالموة جزمو  السووكون ،  «يثبوت»ناهيووة  «ب»وهوى جملوة الشورط 

ل الروو والوزن ، وجواب الشرط محوذوف نل عليو  الكوالم ، والتقود ر   وب وحرك بالكسر ألج

 فال يثبتدا.ـ  أو الذو والتىـ  يثبت الياء ، إ ا ثنيتدما

اسووم موصووول مفعووول بوو  لفعوول محووذوف  فسوور   «مووا»حوورف عطووف معنووا  ابنتقووال  «بوول»( 2)

يلوى    «يليو »فوى محول نصوب إلد ، فدو مبنى على السوكون ـ  المذوور بعد  ، والتقد ر   بل أول

فعل مضارع مرفوع بضمة مقودرة علوى اليواء منوع مول ظدورهوا الثقول ، والفاعول ضومير مسوتتر 

في  جوازا يقد ر هى  عون إلى الياء ، والداء ضومير الغائوب العائود إلوى موا مفعوول بو  مبنوى علوى 

عووراب صوولة الكسوور فووى محوول نصووب ، والجملووة موول الفعوول وفاعلوو  ومفعولوو  ب محوول لدووا موول اإل

أول   فعل أمر ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبا يقود ر  أنوت والضومير الوذو  «أول »الموصول 

فعوول  «يشوودن»شوورطية  «إن»مبتوودأ  «والنووون»مفعووول ثووان ألول  «العالموو »للغائووب مفعووول أول 

مضارع مبنى للمجدول فعل الشرط ، ونائب الفاعل ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوى  عوون 

 الفاء لرب  الشرط «فال»المبتدأ الذو هو النون على 
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 النّوووووووون مووووووول   ووووووول ويووووووويل شووووووودّناو

(1)أ ضوووووا ، ويعووووووو ض بوووووذاك ىصوووووودا    
 

  

  نقسم الموصول إلى اسمى ، وحرفى
 ولم  ذور المصنف الموصوبت الحرفية ، وهى خمسة أحرف  

المصودر ة ، ويوصول بالفعول المتصورف   ماضويا ، مثول  «أن»أحدها   

وأمورا  «عجبت مل أن  قووم ز ود»ومضارعا ، نحو  «ل أن ىام ز دعجبت م»
نحوو ىولو  ـ  ، فان وىع بعدها فعول بيور متصورف «أشرت إلي  بون ىم»، نحو 

َوأَْن َعسرى أَْن يَُكروَن قَرِد )وىول  يعالى    (َوأَْن لَْيَس ِلْْلِْنساِن إِالَّ ما َسعى)يعالى   

 الثقيلة. فدى مخفّفة ملـ  (اْقتََرَب أََجلُُهمْ 

عجبووت موول أّن ز وودا »ويوصوول باسوومدا وخبرهووا ، نحووو  «أنّ »ومندووا   

وأن المخففة والمثقّلة ، ويوصل  (َولَْم يَْكِعِهْم أَنَّا أَْنَنْلناأَ )ومن  ىول  يعالى    «ىائم
 باسمدا وخبرها ، لكل اسمدا  كون محذوفا ، واسم المثقّلة مذوورا.

جوووت لكووى يكوورم »  ، مثوول ويوصوول بفعوول مضووارع فقوو «وووى»ومندووا   

 .«ز دا
__________________ 

اسم ب مبنى على الفت  فى محل نصب ، وسكون  للوىوف  «مالم »بالجواب ، وب   نافية للجنه 

محذوف ، ويقد ر    فال مالمة عليك ، مثال ، والجملة مول ب واسومدا وخبرهوا فوى  «ب»، وخبر 

 ب فى محل رفع خبر المبتدأ.محل جزم جواب الشرط ، وجملة الشرط والجوا

جار ومجرور متعلظ بمحذوف حوال صواحب  ضومير مسوتتر فوى  «مل   ل»مبتدأ  «والنون»( 1)

فعل ما  مبنى للمجدوول ، ونائوب  شدن   «شدنا» «  ل»معطوف على  «وييل»اآليى  «شدنا»

ملوة فوى الفاعل ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى النوون ، واأللوف لالطوالّ ، والج

 «بوذاك»مبتودأ  «ويعوو ض»مفعول مطلظ حذف فعل  العامول فيو   «أ ضا»محل رفع خبر المبتدأ 

ىصود   فعول موا  مبنوى للمجدوول ، واأللوف  «ىصودا»جار ومجورور متعلوظ بقولو  ىصود اآليوى 

لالطالّ ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى يعوو ض ، والجملوة مول 

 اعل  فى محل رفع خبر المبتدأ الذو هو ىول  يعو ض.ىصد ونائب ف
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ب أصووحبك مووا نمووت »ويكووون مصوودر ة ظرفيووة ، نحووو  «مووا»ومندووا   

عجبوت مّموا ضوربت »وبير ظرفية ، نحوو  [أو   مدّة نوامك منطلقا] «منطلقا
ب أصحبك ما  قووم »ويوصل بالماضى ، وما مثل ، وبالمضارع ، نحو  «ز دا

وبالجملوة  (بِما نَُسوا يَْوَم اْلِحسابِ )   (1)ومن   «ز دا ز د ، وعجبت مما يضرب

 (2)وهو ىليول  «عجبت مّما ز د ىائم ، وب أصحبك ما ز د ىائم»ابسمية ، نحو 
، وأوثور موا يوصوول ال رفيوة المصودر ة بالماضووى أو بالمضوارع المنفوى بلووم ، 

بالفعل  ـ أعنى المصدر ةـ  وبقّل وصلدا «ب أصحبك ما لم يضرب ز دا»نحو 

 ومن  ىول    «ب أصحبك ما  قوم ز د»المضارع الذو ليه منفيّا بلم ، نحو 
 ـ  (25)

 أطووووووووووّوف مووووووووووا أطووووووووووّوف ثووووووووووّم  وو 

 إلووووووووووووى بيووووووووووووت ىعيديوووووووووووو  لكوووووووووووواع    

  
__________________ 

 ( أو مل وصلدا بالفعل ، بقطع الن ر عل وون  ماضيا أو مضارعا.1)

هوذ  جملوة اسومية مصودرة بحورف مصودرو نحوو  «موا»( اختلف النحو وون فيموا إ ا وىوع بعود 2)

ىووولدم   ب أفعوول  لووك مووا أن فووى السووماء نجمووا ، وب أولموو  مووا أن حووراء مكانوو  فقووال جمدووور 

البصر يل   أن وما نخلت علي  فى يوو ل مصدر مرفوع على أن  فاعل لفعل محذوف ، والتقود ر 

ون حوراء مكانو  ، فدوو حينووذ مول على هذا   ب أولم  ما ثبت وون نجم فوى السوماء ، وموا ثبوت وو

المصوودر ة بالجملوة الفعليوة الماضوو ة ، ووجوو   لوك عنودهم أن األوثور وصوولدا  «موا»بواب وصول 

وما نخلوت عليو  فوى يوو ول  «أن»باألفعال ، والحمل على األوثر أولى ، و هب الكوفيون إلى أن 

والتقود ر علوى هووذا  مصودر مرفووع أ ضوا ، إب أن هووذا المصودر المرفووع مبتودأ خبوور  محوذوف ،

الوج    ب أفعل وذا ما وون حراء فى مكان  ثابت ، وما وون نجوم فوى السوماء موجوون ، فدوو مول 

 بالجملة ابسمية   ألن  لك أىل يقد را. «ما»باب وصل 

بدجو امرأي  ، وهو بيت مفرن ليه ل  سوابظ ـ  واسم  جرولـ  اشتدر أن هذا البيت للحطيوةـ  25

ويبعوو  الخطيووب ( ـ ط بيووروت 73، )ب  ابوول السووكيت فووى وتوواب األلفوواظ أو بحووظ ، وىوود نسوو

 إلى أبى بر ب النصرو.ـ  التبر زو فى يدذ ب 

 «أطون»أو أوثر التجوال والتطواف والدوران ، و روو  «أطوف»اللغة   
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والمضوارع  «وننت لو ىام ز د»ويوصل بالماضى ، نحو  «لو»ومندا   

 .«وننت لو  قوم ز د»، نحو 
 ـاحتووراز موول الموصوول الحرفووى  «موصووول األسوماء»ل المصوونف فقوو

 وهو
__________________ 

إلوى منزلو    ـ  مل باب ضوربـ  مضارع أوو « وو»والمعنى واحد ـ  بالدال المدملة مكان الفاء

ىعيدة البيوت   هوى المورأة. وىيول لدوا  لوك ألندوا يطيول القعوون فيو   «ىعيدي »إ ا رجع إلي  وأىام ب  

  ر د أندا متناهية فى الخبث. «لكاع»

المعنووى   أنووا أوثوور نورانووى وارييووانو األموواول عامووة الندووار فووى طلووب الوورزّ ويحصوويل 

القوت ، ثم أعون إلى بيتى ألىيم في  ، فال يقع عينى في  إب علوى امورأة شود دة الخبوث متناهيوة فوى 

 الدناءة واللؤم.
و فيوو  وجوبووا يقوود ر  أنووا ،  فعوول مضووارع ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر «أطوووف»اإلعووراب   

موع  «ما»و فعل مضارع ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبا يقد ر  أنا  «أطوف»مصدر ة  «ما»

حورف عطوف  «ثوم»األول  «أطووف»ما نخلت علي  فى يوو ل مصدر مفعول مطلظ عاملو  ىولو  

ور جوار ومجور «إلوى بيوت»فعل مضارع ، وفاعل  ضمير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوا  « وو»

 «لكوواع»ىعيودة   مبتودأ ، وىعيودة مضواف والضومير مضواف إليو   «ىعيديو » « وو»متعلوظ بقولو  

، وهوذا هوو ال واهر ،  «بيوت»خبر المبتدأ ، والجملة مل المبتدأ وخبر  فى محول جور نعوت لقولو  

منووانو بحوورف نووداء  «لكوواع»وأحسوول موول  لووك أن  كووون خبوور المبتوودأ محووذوفا ، و كووون ىولوو  

النووداء فووى محوول نصووب مفعووول بو  للخبوور ، ويقوود ر الكووالم علووى  لووك الوجوو     محوذوف ، وجملووة

 ىعيدي  مقول لدا    الكاع.
حيوث أنخول  «موا أطووف»الشواهد فيو    فوى هوذا البيوت شواهدان للنحواة ، أولدموا فوى ىولو  

المصدر ة ال رفية على فعل مضارع بير منفوى بلوم ، وهوو الوذو عنوا  الشوارح مول إييانو   «ما»

لبيت هدنا ، والشاهد الثانى  ذور فى أواخر باب النداء فى  ور أسماء مالزمة النوداء ، وهوو بدذا ا

حيووث  وودل ظوواهر  علووى أنوو  اسووتعمل  خبوورا للمبتوودأ فجوواء بوو  فووى بيوور النووداء  «لكوواع»فووى ىولوو  

مموا ـ  بفوت  الفواء والعويلـ  ضرورة ، والشائع الكثير فى والم العرب أن ما ووان علوى زنوة فعوال

با لالنا  ب  ستعمل إب منانو ، فال  ؤثر في  عامل بير حرف النداء ، يقول    ا لكاع و وا وان س

نفار ، وب  جووز أن يقوول   رأ وت نفوار ، وب أن يقوول   موررت بودفار   ومول أجول هوذا  خورج 

منانو بحرف نداء محذوف وما ىلنوا فوى  «لكاع»هنا على حذف خبر المبتدأ وجعل  «لكاع»ىول  

 البيت.إعراب 
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وعالمتوو  صووحة وىوووع المصوودر موىعوو  ، نحووو ـوو  «أن وأّن ووووى ومووا ولووو»

عجبووت مّمووا يصوونع ، وجوووت لكووى أىوورأ ، »و أو ىيامووك ،  «وننت لووو يقوووم»
 وىد سبظ  ور . «و عجبنى أنّك ىائم ، وأر د أن يقوم

للمفرنة  «التى»و ،  (1)للمفرن المذور  «الذو»فـ  وأما الموصول ابسمىّ 

 المؤنّثة.
فوان ثنيووت أسووقطت اليوواء وأييووت مكاندووا   بوواأللف فووى حالووة الرفووع ، نحووو 

اللّووذ ل ، »وباليوواء فووى حووالتى الجوور والنصووب   فتقووول    «اللّووذان ، واللّتووان»

 .«والّلتيل
اللوذاّن »فقلوت   ـ  عوضوا عول اليواء المحذوفوةـ  وإن شوت شدّنت النوون

ـ  و جووز التشود د أ ضوا موع اليواء (ْنُكمْ َوالَّذاِن يَأْتِيانِها ِمر)وىد ىروء    «واللتانّ 

َربَّنررا أَِرنَررا )وىوود ىووروء    «اللووذ ّل ، والّلتوويلّ »فتقووول   ـ  وهووو مووذهب الكوووفييل

 ـ بتشد د النونـ  (الَّذَْينِ 

 اسومى اإلشوارة   فتقوول   « ا ، ويوا»وهذا التشد د  جوز أ ضا فى يثنية 

ـ  وهوو موذهب الكووفييل « وييلّ   لّ »ووذلك مع الياء   فتقول    « اّن ، ويانّ »
الذو ، »والمقصون بالتشد د أن  كون عوضا عل األلف المحذوفة وما يقدم فى 

 .«والتى

* * * 

 جمووووووع الّووووووذو ابلووووووى الّووووووذ ل مطلقووووووا

(2)بعضووووووودم بوووووووالواو رفعوووووووا نطقوووووووا و   
 

  
__________________ 

و  زورنوا رجول وور م ، وأن ( ب فرّ بيل أن  كون المفرن مفرنا حقيقة ، وما يقوول   ز ود الوذ1)

 كون مفرنا حكما وما يقول   الفر ظ الذو أوون في  فر ظ مخلص نافع ، وما أنو  ب فورّ بويل أن 

 كووون عوواىال ومووا مثلنووا ، وأن  كووون بيوور عاىوول ومووا يقووول   اليوووم الووذو سووافرت فيوو  وووان  ومووا 

 ممطرا.

 «الووذ ل»خبوور المبتوودأ  «األولووى»مضوواف إليوو   «الووذو»و مبتوودأ ، وجمووع مضوواف  «جمووع»( 2)

الوواو عاطفوة ،  «وبعضودم»حوال مول الوذ ل  «مطلقوا»معطوف على الخبر بتقد ر حرف العطف 

 بعض   مبتدأ ، وبعض مضاف والضمير العائد إلى العرب
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 الّتوووووى ىووووود جمعووووواـ  بوووووالاّلت والّوووووالء

(1)الّوووووووالء والّوووووووذ ل نوووووووزرا ، وىعوووووووا و   
 

  

ال وووان ، أو بيوور  ، نحووو مطلقووا   عوواى «األلووى» قووال فووى جمووع المووذور 
وىد  ستعمل فى جمع المؤنث ، وىد اجتموع األموران فوى  «جاءنى األلى فعلوا»

 ىول   
 ـ  (26)

 يبلووووى األلووووى  سووووتلومون علووووى األلووووى و

 يوووووراهّل  ووووووم الوووووّروع والحووووودإ القبووووول    

  
__________________ 

وز أن  كوون حواب ،  جو «رفعوا»جوار ومجورور متعلوظ بقولو  نطوظ اآليوى  «بوالواو»مضاف إلي  

فعول موا  وفاعلو   نطوظ   «نطقوا»وأن  كون منصوبا بنزع الخافض ، وأن  كون مفعوب ألجلو  

واأللوف لالطوالّ ، والجملوة مول نطوظ  «بعضودم»ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون على 

 وفاعل  فى محل رفع خبر المبتدأ الذو هو بعضدم.

 «التوى»معطووف علوى الوالت  «والوالء»لو  جموع اآليوى جار ومجرور متعلظ بقو «بالالت»( 1)

جمع فعل ما  مبنى للمجدول ، ونائب الفاعل ضمير مسوتتر  «جمعا»حرف يحقيظ  «ىد»مبتدأ 

في  جوازا يقد ر  هوو  عوون علوى التوى ، واأللوف لالطوالّ ، والجملوة فوى محول رفوع خبور المبتودأ 

جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف حووال  «والووذ ل»الووواو حوورف عطووف ، الووالء   مبتوودأ  «والووالء»

حووال ثانيووة موول الضوومير المسووتر فووى وىووع  «نووزرا»اآليووى  «وىووع»صوواحب  الضوومير المسووتتر فووى 

 «الووالء»وىووع   فعوول مووا  ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  جوووازا يقوود ر  هووو  عووون علووى  «وىعووا»

   الالء.واأللف لالطالّ ، والجملة مل وىع وفاعل  فى محل رفع خبر المبتدأ الذو هو ىول

 بل خالد الدذلى ، وىبل   ـ  خو لدـ  هذا البيت مل والم أبى  ؤ بـ  26

 يلووووووووك خطوووووووووب ىووووووووود يملّووووووووت شوووووووووبابناو

 ىووووووود ما ، فتبلينوووووووا المنوووووووون ، وموووووووا نبلوووووووى    

  
 «نبلينوا»استمتعت بدم  «يملت شبابنا»جمع خطب ، وهو األمر الع يم  «خطوب»اللغة   

 ووم  « وم الوروع»و  لبسون الألمة ، وهى الدرع ،  «مون ستلو»المنية والموت  «المنون»يفنينا 

جمع حدأة ، وهوو طوائر معوروف ، ووزنو  عنبوة  «الحدأ»الخوف والفزع ، وأران ب   وم الحرب 

بفوت  ـ  جموع ىوبالء ، وهوى التوى فوى عيندوا القبول «القبول»وعنب ، وأران بدا الخيل على التشوبي  

 وهو الحور.ـ  القاف والباء جميعا
 ا ، فتبلينا المنون وما نبليدا ،  إن حوان  الدهر والزمان ىد يمتعت بشبابنا ىد م المعنى
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.................................................................................. 
__________________ 

 سرعتدا وخفتدا. ويبلى مل بيننا الدارعيل والقايلة فوّ الخيول التى يراها  وم الحرب والحدأ فى

فعول مضوارع ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوى  عوون  «ويبلى»اإلعراب   

مفعووول بوو  لتبلووى  «األلووى»علووى المنووون فووى البيووت الووذو  ورنووا  فووى أول الكووالم علووى البيووت 

فعول مضوارع مرفووع بثبووت النووون ، وواو الجماعوة فاعلو  ، والجملوة ب محول لدووا  « سوتلومون»

اسوم موصوول مبنوى علوى السوكون فوى محول جور  «األلوى»حرف جر  «على»وصول ، صلة الم

الواىووع مفعوووب بوو  لتبلووى  «األلووى»بعلووى ، والجووار والمجوورور متعلووظ بمحووذوف حووال صوواحب  

يرو   فعل مضارع ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبا يقد ر  أنوت ، والضومير البوارز  «يراهل»

مضوواف إليوو   «الووروع»و ولوو  يوورو ، وبوووم مضوواف ظوورف زمووان متعلووظ بق « وووم»مفعووول أول 

صوفة للحودإ ، وجملوة يورو  «القبول»جار ومجرور متعلظ بترو ، وهو المفعول الثانى  «والحدأ»

 وفاعل  ومفعولي  ب محل لدا صلة الموصول
حيث اسوتعمل لفوظ األولوى  «األلى يراهل»، وىول   «األولى  ستلومون»الشاهد في    ىول  

فوى جموع الموذور العاىول ، ثوم اسوتعمل  فوى المورة الثانيوة فوى جموع المؤنوث بيور  فى المرة األولى

العاىل   ألن المران باألولى يراهل إلد الخيل وما بينا فى لغة البيوت   والودليل علوى أنو  اسوتعملدا 

وهوو الوواو ، وضومير جماعوة اإلنوا  فوى  « سوتلومون»هذا ابستعمال ضمير جماعة الذوور فى 

 .«هل»وهو  «يراهل»
 فى جمع اإلنا  العاىالت ىول مجنون بنى عامر   «األلى»ومل استعمال 

 محوووووووا حبّدوووووووا حوووووووّب األلوووووووى ووووووووّل ىبلدوووووووا

 حلّوووووت مكانوووووا لوووووم  كووووول حوووووّل مووووول ىبووووول و   

  
 وىول اآلخر  

 فوّموووووووووا األلوووووووووى  سوووووووووكّل بوووووووووور يداموووووووووة

 فكووووووووّل فتوووووووواة يتوووووووورك الحجوووووووول أىصووووووووما   

  
وثرهوا ، ولدوذا أثبتنوا  ولوم يشورح  ، وهذا البيت  قع فى بعض نسد الشرح ، وب  قع فوى أ

 ومل استعمال  فى الذوور العقالء ىول الشاعر  
 فوووووووواّن األلووووووووى بووووووووالّطّف موووووووول  ل هاشووووووووم 

 يآسوووووووووووووا فسوووووووووووونّوا للكوووووووووووورام التآسوووووووووووويا   

  
وإن ووان ىود أعوان الضومير عليو  وموا  عيود  علوى ـ  ومل استعمال  فى الذوور بير العقوالء

 ىول األخر  ـ  جمع المؤنثات
 للوصووووووووووول أ ّامنوووووووووووا األلوووووووووووى  يديّجنوووووووووووى

 موووووووووووررن علينوووووووووووا والّزموووووووووووان ور وووووووووووظ    
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 .«يراهلّ »ثم ىال    « ستلومون»فقال   

أو   رفعوا ، ونصوبا ، ـ  مطلقوا «الّوذ ل»و قال للمذور العاىل فوى الجموع 
جاءنى الّذ ل أورموا ز دا ، ورأ ت الذ ل أورمو  ، ومررت »فتقول   ـ  وجرا

 .«بالذ ل أورمو 

فووى النصووب  «الّووذ ل»و فووى الرفووع ،  «الّووذون»قووول   وبعووض العوورب  
 والجر   وهم بنو هذ ل ، ومن  ىول   

 ـ  (27)

 نحوووووووول الووووووووذون صووووووووبّحوا الّصووووووووباحا

  وووووووووووم النّخيوووووووووول بووووووووووارة ملحاحووووووووووا   

  
__________________ 

إلوى رجول  (47النووانر )اختلف فى نسبة هذا البيت إلى ىائل  اختالفا وثيرا ، فنسب  أبو ز ود ـ  27

هلى مل بنى عقيل سما  أبا حرب األعلوم ، ونسوب  الصوابانى فوى العبواب إلوى ليلوى األخيليوة ، جا

ونسب  جماعة إلى رؤبة بل العجاج ، وهو بير موجون فى ن وان  ، وبعود الشواهد فوى روا وة أبوى 

 ز د  

 نحوووووووووووول ىتلنووووووووووووا الملووووووووووووك الجحجاحووووووووووووا

 لووووووووووووووم نوووووووووووووودع لسووووووووووووووارح مراحوووووووووووووواو   

  

 إب ن وووووووووووووووووووارا أو نموووووووووووووووووووا مفاحوووووووووووووووووووا

 و خو لوووووووووووووود صووووووووووووووراحانحوووووووووووووول بنوووووووووووووو   

  

 * ب وذب اليوم وب مزاحا*

هكذا وىع فى روا ة النحو يل لدذا البيت ، والذو روا  الثقة أبو ز ود  «نحل الذون»اللغة   

معنوا   «صوبحوا»على الوجو  المشودور فوى لغوة عاموة العورب ، وىولو   «نحل الذ ل»فى نوانر  

، وعلوى هووذا  جوورو ىووول هللا يعووالى    جواءوا بعوودنهم وعوودنهم فووى وىوت الصووباح مبووابتيل للعوودو

ْيَحةُ ُمْصبِِحينَ ) اسوم  «بوارة»اسوم مكوان بعينو  ـ  بضم النون وفت  الخاءـ  «النخيل» (فَأََخذَتُْهُم الصَّ

إ ا نام ، وأران أندوا بوارة  «ألو  المطور»هو موخو  مول ىوولدم  «ملحاحا»مل اإلبارة على العدو 

 ر د أن نسبدم إليو  صور ج  «صراحا»مرافا حتى  سيل ـ  بضم الميم «مفاحا»شد دة يدوم طو ال 

بكسور الصوان ـ  ويبعو  البغودانوـ  خالص ب شبدة في  وب ظنة وهو برنة براب ، وجعل  العينوى

 جمع صر   مثل ور م وورام.
 «صوبحوا»اسم موصول خبور. المبتودأ  «الذون»ضمير منفصل مبتدأ  «نحل»اإلعراب   

 ظرفان «الصباحا ،  وم»لدا مل اإلعراب صلة  فعل وفاعل ، والجملة ب محل
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بحوووذف اليووواء   فتقوووول  «الّوووالت ، والّوووالء»و قوووال فوووى جموووع المؤنوووث   

الاّليووى ، »و جووز إثبوات اليواء   فتقوول  «جواءنى الّوالت فعلول ، والّوالء فعلوول»
 «والاّلئى

 بمعنى الذ ل ، ىال الشاعر   «الاّلء»وىد ورن 
 ـ  (28)

   فموووووووووووووا  باؤنوووووووووووووا بوووووووووووووومّل منووووووووووووو

 علينووووووا الّووووووالء ىوووووود مدوووووودوا الحجووووووورا   

  

 وقول    «الاّلء»بمعنى  «األولى»وما ىد يجىء ]

 فوّمووووووا األولووووووى  سووووووكّل بووووووور يدامووووووة

 [فكووووووّل فتوووووواة يتوووووورك الحجوووووول أىصووووووما   
  

__________________ 

مفعول ألجل  ، و جووز  «بارة»مضاف إلي   «النخيل»و و وم مضاف  «صبحوا» تعلقان بقول  

 نعت لغارة. «ملحاحا»وىول  ـ  أو مغير لـ  ب بتوو ل المشتظأن  كون حا

حيث جاء ب  بالواو فى حالة الرفوع ، وموا لوو ووان جموع موذور  «الذون»الشاهد في    ىول  

فوى حوالتى  «الوذ ل»فوى حالوة الرفوع ومجوىء  «الوذون»سالما ، وبعض العلماء ىود ابتور بمجوىء 

، وأندا جمع موذور سوالم حقيقوة ، و لوك بمعوزل عول النصب والجر   فزعم أن هذ  الكلمة معربة 

الصواب ، والصحي  أن  مبنى جوىء بو  علوى صوورة المعورب ، وال واهر أنو  مبنوى علوى الوواو 

 والياء.
 البيت لرجل مل بنى سليم ، ولم  عين  أحد ممل اطلعنا على والمدم مل العلماءـ  28

بفوت  الدوواء  «مدودوا»أنعوم عليوو   أفعول يفضوويل مول ىوولدم   موول عليو  ، إ ا «أمول»اللغوة   

مخففو  موول ىولووك   مدوودت الفووراش مدوودا ، إ ا بسووطت  ووطويوو  وهيويوو  ، وموول هنووا سوومى الفووراش 

أو    وطووون ، ومول  لوك يمديود األموور ،  (فَِِلَْنعُِسِهْم يَْمَهُدونَ )مدانا لوثاري  ، وىال هللا يعالى   

وهوو حضول ـ  الحواء أو وسورها أو ضومدابفوت  ـ  جمع حجر «الحجور»أو يسو تدا وإصالحدا 

 ر ودون فوى حف و  وسوتر  ـ  بكسور الحواء أو فتحدواـ  اإلنسان ، و قال   نشو فالن فى حجر فالن

 ورعا ت .
وهوم الوذ ل أصولحوا شووننا ، ومدودوا أمرنوا ، وجعلووا لنوا حجوورهم ـ  المعنى   ليه  باؤنا

 بووبر نعمة علينا وفضال مل هذا الممدوح.ـ  والمدد
 بوواء   اسووم مووا ، و بوواء مضوواف والضوومير  « باؤنووا»نافيووة بمعنووى لوويه  «مووا»عووراب   اإل

والهموا جوار ومجورور متعلوظ  «منو  ، علينوا»الباء زائدة ، وأمل   خبور موا  «بومل»مضاف إلي  

 حرف يحقيظ «ىد»اسم موصول صفة آلباء  «الالء»بقول  أمل ، وىول  
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 يسووواوو موووا  وووورـ  مووول ، وموووا ، وألو

(1)عنووووود طيّوووووىء شووووودر  « و»ذا هكوووووو   
 

  
 لوووووود دم  ات ، ـ  أ ضوووووواـ  وووووووالّتىو

(2)موضوووووووووع الاّليوووووووووى أيوووووووووى  وات و   
 

  
__________________ 

مفعووول بوو  لمدوود ، واأللووف  «الحجووورا»مدوود   فعوول مووا  ، وواو الجماعووة فاعلوو   «مدوودورا»

 دا صلة الموصول.وفاعل  ومفعول  ب محل لـ  الذو هو مددـ  لالطالّ ، وجملة الفعل الماضى

وىود  حيث أطلقو  علوى جماعوة الوذوور   فجواء بو  وصوفا آلبواء. «الالء»الشاهد في    ىول  

اسما موصوب وأصل  اسم إشوارة ، وأطلقوو  علوى جموع الوذوور وموا فوى ىوول  «األبء»استعملوا 

 خلف بل حازم  
 إلووووووووووى النّفوووووووووور البوووووووووويض األبء وووووووووووونّدم 

  صووووووفائ   وووووووم الووووووّروع أخلصوووووودا الّصووووووقل   
  

 وىول وثير بل عبد الرحمل المشدور بكثير عزة  
 أبوووووووووووووووووى هللا للّشوووووووووووووووووّم األبء وووووووووووووووووووندم 

 سوووووووويوف اجووووووووان القوووووووويل  ومووووووووا صووووووووقالدا   

  
فعول مضوارع ، وفاعلو  ضومير  «يسواوو»معطوفوان علوى مول  «وموا ، وأل»مبتودأ  «ومل»( 1)

لوة مول يسواوو وفاعلو  مستتر في  جوازا يقد ر  هى  عون إلى األلفاظ الثالثوة مول ومواوأل ، والجم

فعول  « وور»وىولو   «يسواوو»اسوم موصوول مفعوول بو  لقولو   «موا»فى محل رفوع خبور المبتودأ 

 «مووا»مووا  مبنووى للمجدووول ، ونائووب الفاعوول ضوومير مسووتتر فيوو  جوووازا يقوود ر  هووو  عووون علووى 

ر هوا   حورف ينبيو  ، ووذا   جوا «وهكوذا»الواىع مفعوب ب  ، والجملة ب محل لدا صلة الموصول 

 «عنوود»مبتوودأ  « و»اآليووى  «شوودر»ومجورور متعلووظ بمحووذوف حووال صوواحب  الضوومير فوى ىولوو  

فعول موا   «شودر»مضواف إليو   «طيىء»و اآليى ، وعند مضاف  «شدر»ظرف متعلظ بقول  

والجملوة فوى  « و»مبنى للمجدول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون على 

 و هو  و.محل رفع خبر المبتدأ الذ

مفعوول مطلوظ فعلو  محوذوف  «أ ضوا»جار ومجورور متعلوظ بمحوذوف خبور مقودم  «والتى»( 2)

لدو   ظورف متعلوظ بموا يعلوظ بو  الجوار والمجورور السوابظ ، ولودو مضواف والضومير  «لد دم»

منصوووب علووى ال رفيووة المكانيووة ناصووب  ىولوو   «وموضووع»مبتوودأ مووؤخر  « ات»مضوواف إليوو  

 فعل ما  وفاعل . «أنى  وات»مضاف إلي   «الاليى»و اف اآليى ، وموضع مض «أنى»
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واأللوف والووالم ،  «مول ، وموا»إلوى أّن  «يسواوو موا  وور»أشوار بقولو    

فتقوول ـ  والمثنى ، والمجموع [المفرنـ ] يكون بلفظ واحد   للمذور ، والمؤنث
ل   جاءنى مل ىام ، ومل ىامت ، ومل ىاما ، ومل ىامتا ، ومل ىاموا ، ومل ىم

  وأعجبنى ما روب ، وما روبت ، وما روبا ، وموا روبتوا ، وموا روبووا ، وموا 

رووووبل   وجووواءنى القوووائم ، والقائموووة ، والقائموووان ، والقائمتوووان ، والقوووائمون ، 
 والقائمات.

،  (1)فوى بيور العاىول ، وىود يسوتعمل فوى العاىول  «موا»وأوثر ما يسوتعمل 

سبحان ما »وىولدم    (لَُكْم ِمَن النِّساِء َمثْنىفَاْنِكُحوا ما طاَب )ومن  ىول  يعالى   
 .«سبحان ما  سبّ  الّرعد بحمد »و  «سّخر وّل لنا

بالعكه   فووثر ما يستعمل فى العاىل ، وىد يسوتعمل فوى بيور   «مل»و 
(2) ، 

__________________ 

ر العاىول نحوو فى العاىل فى ثالثة مواضوع   األول   أن  خوتل  العاىول موع بيو «ما»( يستعمل 1)

ِ ما فِا السَّماواِت َوما فِرا اأْلَْرِض )ىول  يعالى    فوان موا  تنواول موا فيدموا مول إنوه وملوك  (يَُسبُِّح ّلِِلَّ

والموضوع الثوانى   أن  كوون  (َوإِْن ِمْن َلْاٍء إاِلَّ يَُسبُِّح بَِحْمِدهِ )وجل وحيوان وجمان ، بدليل ىول    

  ان ور موا ظدور لوى ، ولويه منو  ـ  وىد رأ ت شوبحا مول بعيودـ  أمر  مبدما على المتكلم ، وقولك

راً )ىولو  يعووالى    ألن إبدووام  ووريوو   (إِذْ قالَررِت اْمرَرأَُت ِعْمررراَن َرّبِ إِنِّرا نَررذَْرُت لَررَك مرا فِررا بَْطنِرا ُمَحرررَّ

 هنا فى موا ب  عقول ألن الحمول ملحوظ بالجموان ، «ما»وأنوثت  ب  خرج  عل العقل ، بل استعمال 

وهوذا  (فَراْنِكُحوا مرا طراَب لَكُرمْ )والموضع الثالث   أن  كون المران صفات مل  عقول ، وقولو  يعوالى 

 الموضع هو الذو  ور  الشارح بالمثال األول مل بير بيان.

فوى بيور العاىول فوى ثالثوة مواضوع   األول   أن  قتورن بيور العاىول موع مول  «مول»( يستعمل 2)

فَِمرْنُهْم َمرْن يَْمِشرا َعلرى بَْطنِرِه ، َوِمرْنُهْم َمرْن )، نحوو ىولو  يعوالى     عقل فى عموم فصل بمل الجارة

ومل المستعملة فيما ب  عقل مجاز مرسل عالىت   (يَْمِشا َعلى ِرْجلَْيِن ، َوِمْنُهْم َمْن يَْمِشا َعلى أَْربَعٍ 

يسوتعار لو  لف و  ، أن  شوب  بيور العاىول بالعاىول ف المجاورة فى هذا الموضع ، والموضع الثانى  

وهوو  سورب القطوا هول مول  عيور جناحو *أ*  وىول الشاعر (َمْن ال يَْستَِجيُب لَهُ )نحو ىول  يعالى   

 الذو استشدد ب  المؤلف
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ومنوو  ىووول  (َوِمرْنُهْم َمررْن يَْمِشرا َعلررى أَْربَررٍع ، يَْخلُرُي هللاُ مررا يَشراءُ )وقولو  يعووالى   

 الشاعر  
 ـ  (29)

 إ  مووررن بووى  بكيووت علووى سوورب القطووا

 فقلوووووووت ومثلووووووووى بالبسوووووووكاء جوووووووود ر     

  
 أسووورب القطوووا ، هووول مووول  عيووور جناحووو  

 ؟لعلّوووووى إلوووووى مووووول ىووووود هو وووووت أطيووووور   
  

__________________ 

فيمووا  لووى ، وسوونذور معوو  ن ووائر  ، واسووتعمال موول فيمووا ب  عقوول حينوووذ اسووتعارة   ألن العالىووة 

ِ يَْسرُجُد )ل بموا ب  عقول نحوو ىوول هللا يعوالى   المشابدة ، والموضع الثالث   أن  ختل  مول  عقو َوّلِِلَّ

مول بواب التغليوب ، ـ  فوى هوذا الموضوعـ  واستعمال مل فيموا ب  عقول (َمْن فِا السَّرماواِت َواأْلَْرِض 

واعلم أن األصل يغليب مل  عقل على ما ب  عقل ، وىد  غلب ما ب  عقل على مل  عقول   لنكتوة ، 

 ختالف األحوال والمقامات.وهذ  النكت يختلف با

هذان البيتان للعباس بل األحنف ، أحد الشعراء المولد ل ، وىود جواء بدموا الشوارح يمثويال ب ـ  29

استشدانا ، وما  فعول المحقوظ الرضوى  لوك وثيورا    مثول بشوعر المتنبوى والبحتورو وأبوى يموام ، 

دت بيوت الشواهد ثابتوا فوى وول وىيل   ىائلدما مجنون ليلى ، وهو ممول  ستشودد بشوعر  ، وىود وجو

 ن وان مل الد وانيل   ن وان المجنون ، ون وان العباس ، ونلك مل خل  الرواة.

ضورب مول الطيور ىر وب  «القطوا»و جماعة ال باء والقطوا ونحوهموا ،  «السرب»اللغة   

 أو أحببت.ـ  بكسر الواو «هو ت»بئظ وحقيظ  «جد ر»الشب  مل الحمام 
جوار ومجورور متعلوظ ببكيوت ، وسورب  «علوى سورب»ل وفاعول فعو «بكيت»اإلعراب   

ظورف زموان متعلوظ ببكيوت مبنوى علوى السوكون فوى محول  «إ »مضاف إلي   «القطا»و مضاف 

فعل وفاعل ، والجملة فى محل جر باضافة إ  إليدوا ، أو بكيوت وىوت مورورهل  «مررن»نصب 

واو للحوال ، مثول   مبتودأ ، الو «ومثلوى»فعل وفاعل  «فقلت»جار ومجرور متعلظ بمر  «بى»بى 

جووار ومجوورور متعلووظ بقولوو  جوود ر اآليووى  «بالبكوواء»ومثوول مضوواف و وواء المووتكلم مضوواف إليوو  

الدمزة حرف نداء ، وسرب   منانو منصوب بالفتحة ال اهرة ،  «أسرب»خبر المبتدأ  «جد ر»

 «ر عيو»اسوم موصوول مبتودأ  «مول»اسوتفدامية  «هل»مضاف إلي   «القطا»و وسرب مضاف ، 

فعل مضارع ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى مول ، والجملوة مول  عيور 

ب محول لدوا مول  « عير جناح »وفاعل  فى محل رفع خبر المبتدأ ، هكذا ىالوا ، وعندو أن جملة 

اإلعراب صلة الموصول الذو هو مل ، وأما خبور المبتودأ فمحوذوف ، ويقود ر الكوالم   هول الوذو 

 جناح   عير
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جووواءنى القوووائم ، »وأموووا األلوووف والوووالم فتكوووون للعاىووول ، ولغيووور  ، نحوووو 

واختلف فيدا   فذهب ىوم إلى أندا اسم موصول ، وهو الصوحي   «والمرووب
، وىيوول   إندووا حوورف موصووول ، وىيوول   إندووا حوورف يعر ووف ، وليسووت موول 

 الموصولية فى شىء.

المصوودر ة  «مووا»ا وأمووا موول ومووا بيوور المصوودر ة فاسوومان ايفاىووا ، وأموو
 فالصحي  أندا حرف ، و هب األخف  إلى أندا اسم.

موصولة ، ويكون للعاىل ، ولغير  ، وأشدر  « و»ولغة طيىء استعمال 

لغووايدم فيدووا أندووا يكووون بلفووظ واحوود   للمووذور ، والمؤنووث ، مفوورنا ، ومثنووى ، 
   (1)ومجموعا 

__________________ 

لعول  «لعلوى»يعير ، وجناح مضاف والضمير مضواف إليو  جناح   مفعول ب  ل «جناح »موجون 

اسم موصول مبنوى  «مل»حرف جر  «إلى»  حرف يرج ونصب ، والياء ضمير المتكلم اسمدا 

حوورف  «ىوود»علووى السووكون فووى محوول جوور بووالى ، والجووار والمجوورور متعلووظ بقولوو  أطيوور اآليووى 

صوول ، والعائود محوذوف ، فعل ما  وفاعل  ، والجملة ب محول لدوا صولة المو «هو ت»يحقيظ 

فعل مضارع ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبا يقود ر  أنوا  «أطير»والتقد ر   إلى الذو ىد هو ت  

 .«لعل»، والجملة فى محل رفع خبر 

والنداء معنا  طلوب إىبوال مول  «مل  عير جناح »وىول   «أسرب القطا»الشاهد في    ىول  

ىبوال إب مول العاىول الوذو  فدوم الطلوب و فدوم اإلىبوال ، أو ينان   عليك ، وب  تصور أن يطلوب اإل

الذو يجعل  بمنزلة مل  فدم الطلب و فدم اإلىبال ، فلموا يقودم بندائو  استسواغ أن  طلوظ عليو  اللفوظ 

الووذو ب  سووتعمل إب فووى العقووالء بحسووب وضووع  ، وىوود يمووانو فووى معاملتوو  معاملووة  وو العقوول ، 

احوو  ، وابسووتفدام وطلووب اإلعووارة إنمووا  تصووور يوجيددمووا إلووى فاسووتفدم منوو  طالبووا أن  عيوور  جن

 العقالء.
 ومثل  لك ىول امروء القيه بل حجر الكندو  

 أب عوووووووم صوووووووباحا أ ّدوووووووا الّطلووووووول البوووووووالى 

 هووول  عمووول مووول ووووان فوووى العصووور الخوووالى و   

  
 الموصولة عاىال أو بير عاىل   « و»( ب فرّ بيل أن  كون ما استعمل في  1)
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جوواءنى  و ىووام ، و و ىامووت ، و و ىامووا ، و و ىامتووا ، و و ىوواموا ، » فتقووول  

، وفى  «جاءنى  ات ىامت»، ومندم مل  قول فى المفرن المؤنث    «و و ىمل
ـ  ووالتى أ ضا»وهو المشار إلي  بقول     «جاءنى  وات ىمل»جمع المؤنث   

 وو ، »و لرفع فى ا « وا ، و وو»ومندم مل  ثنّيدا و جمعدا فيقول    «البيت

فووى الجوور  « وايووى»و فووى الرفووع ،  « وايووا»و فووى النصووب والجوور ،  «و وو
فى الجمع ، وهى مبنية على الضم ، وحكى الشيد بداء  « وات»و والنصب ، 

 الد ل ابل النحاس أن إعرابدا واعراب جمع المؤنث السالم.

مول أن يكون مبنيوة ، وموندم ـ  أعنى الموصولةـ  هذ  « و»واألشدر فى 
جاءنى  و ىوام » عربدا   بالواو رفعا ، وباأللف نصبا ، وبالياء جرا   فيقول   

بمعنوى صواحب ، وىود  « و»فتكون مثل  «، ورأ ت  ا ىام ، ومررت بذو ىام

 روو ىول   

 فاّموووووووووا وووووووووورام موسووووووووورون لقيوووووووووتدم 

 (1)[4فحسووبى موول  و عنوودهم مووا وفانيووا ]   
  

__________________ 

لمفرن المذور العاىل ىول من ور بل سحيم الذو سيستشدد الشارح بو  ، وىوول فمل استعمالدا فى ا

 ىوال الطائى  

 فقووووووووب لدوووووووذا المووووووورء  و جووووووواء سووووووواعيا   

 هلوووووووووووّم فووووووووووواّن المشووووووووووورفّى الفوووووووووووورائض    

  
  ر د فقوب لدذا المرء الذو جاء ساعيا

 ومل استعمالدا فى المفرن المؤنث بير العاىل ىول سنان بل الفحل الطائى  
 اّن الموووووووووواء موووووووووواء أبووووووووووى وجوووووووووودّو فوووووووووو

 بوووووووووووووورو  و حفووووووووووووورت و و طو وووووووووووووت و   

  
  ر د   وبورو التى حفريدا والتى طو تدا   ألن البور مؤنثة بدون عالمة يونيث.

 ومل استعمالدا فى المفرن المذور بير العاىل ىول ىوال الطائى أ ضا  
 أظنّوووووووووك نون الموووووووووال  و جووووووووووت طالبوووووووووا

 سووووووووووتلقاك بوووووووووويض للنّفوووووووووووس ىوووووووووووابض    

  
 شرحا (4ش رىم ) «المعرب والمبنى»( ىد مضى شرح هذا البيت فى باب 1)



 151  ..................................................................... شرح ابل عقيل   الجزء األول 

 بالياء على اإلعراب ، وبالواو على البناء.

فالفصي  فيدا أن يكون مبنية على الضم رفعا ونصبا وجورا  « ات»وأما 
، ومووندم موول  عربدووا إعووراب مسوولمات   فيرفعدووا بالضوومة ،  « وات»، مثوول 

 .(1)و نصبدا وبجرها بالكسرة 

* * * 

 بعوووووود مووووووا اسووووووتفدام  « ا»مثوووووول مووووووا و

(2)أو مووووول ، إ ا لوووووم يلووووو  فوووووى الكوووووالم    
 

  
__________________ 

وافيا ب يحتاج مع  إلى إعانة شىء من  هنا ، وىد  ورنا هناك أن المؤلف سينشد  مرة أخورو فوى 

، ووجوو  بوواب الموصووول ، وأنوو  سوويذور فيوو  روا توويل ، وىوود بينووا ثمووة يخوور ج ووول واحوودة مندمووا 

 ابستدبل بدما.

ىال شمر   ىال الفراء   سمعت أعرابيا  قول   بالفضل  و فضولكم هللا بو  »( ىال ابل من ور   1)

، والكرامة  ات أوورمكم هللا بدوا   فيجعلوون مكوان الوذو  و ، ومكوان التوى  ات ، و رفعوون التواء 

 و يعرف ، وفى التثنية   هوذان  هذا على ول حال ، و خلطون فى ابثنيل والجمع ، وربما ىالوا  

  وا يعرف ، وهايان  وا يعرف ، وأنشد الفراء  

هوذان  وا  ومندم مل  ثنى ، و جموع ، و ؤنوث   فيقوول   بورو  و حفرت و و طو ت*و*

 ىاب ، وهؤبء  وو ىالوا ، وهذ   ات ىالت ، وأنشد  
 جمعتدوووووووووووووا مووووووووووووول أ نوووووووووووووظ مووووووووووووووارّ 

  « وات  ندضووووووووووووووول بغيووووووووووووووور سوووووووووووووووائظ   
  

 ابل من ور ، وهو فى األصل والم الفراء. ا  والم
ظورف  «بعود»مبتودأ موؤخر  « ا»مضواف إليو   «موا»و خبر مقدم ، ومثل مضواف  «ومثل»( 2)

و مضواف إليو  ، وموا مضواف  ىصود لف و    «موا»و متعلظ بمحذوف حال مل  ا ، وبعد مضاف 

معنوى ظورف يضومل  «إ ا»معطوف على موا  «مل»حرف عطف  «أو»مضاف إلي   «استفدام»

فعوول مضووارع مبنووى للمجدووول ، مجووزوم بحووذف  «يلوو »حوورف نفووى وجووزم وىلووب  «لووم»الشوورط 

ن إلوى  ا األلف والفتحة ىبلدا نليل عليدا ، ونائب الفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقود ر  هوى  عوو

 ، والجملة فى محل جر
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اختّصووت موول بوويل سووائر أسووماء اإلشووارة بوندووا يسووتعمل  « ا» عنووى أن 

  للموووذور ،  [واحووود]فوووى أندوووا يسوووتعمل بلفوووظ  «موووا»كوووون مثووول موصوووولة ، وي
و  «موول  ا عنوودك»فتقووول   ـ  مفوورنا ووان ، أو مثنووى ، أو مجموعوواـ  والمؤنوث

 سواء وان ما عند  مفرنا مذورا أو بير . «ما ا عندك»

 «موووول»أو  «مووووا»بووووـ  وشووورط اسووووتعمالدا موصووووولة أن يكووووون مسووووبوىة
فمل   اسم استفدام ، وهوو  «ما  ا فعلتمل  ا جاءك ، و»ابستفداميتيل ، نحو 

صوولة  «جوواءك»و موصووولة بمعنووى الووذو ، وهووو خبوور موول ،  « ا»و مبتوودأ ، 

 « ا»و مبتووودأ ،  «موووا»وووووذلك  ؟«مووول الوووذو جووواءك»الموصوووول ، والتقووود ر 
صلت  ، والعائد محذوف ،  «فعلت»و ، وهو خبر ما ،  [بمعنى الذو]موصول 

 و فعلت .أو   ما الذ ؟«ما ا فعلت »يقد ر  

أو  « ا»موع  «موا»مول أن يجعول  «إ ا لم يل  فى الكالم»واحترز بقول    
أو   أّو شوىء  «؟موا ا عنودك»ولموة واحودة لالسوتفدام ، نحوو  « ا»مع  «مل»

ووووذلك   ]خبوور   «عنودك»و فمووا ا   مبتوودأ ،  «؟موول  ا عنودك»ووووذلك  ؟عنودك

ملغوواة   ألندووا  فووذا فووى هووذ ل الموضووعيل [خبوور  «عنوودك»و مبتوودأ ،  «موول  ا»
 جزء ولمة   ألن المجموع استفدام.

* * * 

 ولّدووووووووووووا  لووووووووووووزم بعوووووووووووود  صوووووووووووول  و

(1)علووووووووى ضوووووووومير بئووووووووظ مشووووووووتمل     
 

  
__________________ 

باضافة إ ا إليدا ، وهى فعول الشورط ، وجوواب الشورط محوذوف  ودل عليو  الكوالم ، ويقود ر     ا 

فوى » ا لوم يلو  فوى الكوالم فدوى ووذلك   وىولو  مثل ما حال ووندا بعد ما أو مول ابسوتفداميتيل ، إ

 جار ومجرور متعلظ بقول  يل . «الكالم

الووواو لالسووتوناف ، ووول   مبتوودأ ، وووول مضوواف والضوومير مضوواف إليوو  ومرجعوو   «وولدووا»( 2)

الموصوبت ابسمية وحدها ، خالفا لتعميم الشارح   ألن  نعت الصلة بكوندا مشوتملة علوى عائود 

الموصووول ابسوومى   وألن المصوونف لووم  تعوور  للموصووول الحرفووى هنووا ، وهووذا خووا، بصوولة 

 موصول»أن  بدأ الباب بقول   أصال ، بل خص والم  بابسمى ، أب يرو
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 لوزم أن  قوع بعودها صولة ـ  حرفية وانوت ، أو اسوميةـ  الموصوبت ولدا

 يبيل معناها.
و شووترط فووى صووولة الموصووول ابسووومّى أن يشووتمل علوووى ضوومير بئوووظ 

صول   إن وان مفرنا فمفرن ، وإن وان مذورا فمذور ، وإن وان بيرهما بالمو

ووووذلك المثنووى والمجموووع ، نحووو  «جوواءنى الّووذو ضووربت »فغيرهمووا ، نحووو 
جاءت »ووذلك المؤنث ، يقول    «جاءنى اللّذان ضربتدما ، والّذ ل ضربتدم»

 .«الّتى ضربتدا ، واللّتان ضربتدما ، والاّليى ضربتدلّ 

الموصووول لف وو  مفوورنا مووذورا ومعنووا  مثنووى أو مجموعووا أو  وىوود  كووون
إ ا ىصوودت بدمووا بيوور المفوورن المووذور    «موول ، ومووا»بيرهمووا ، و لووك نحووو 

أعجبنوى مول ىوام ، »فيجوز حينووذ مراعواة اللفوظ ، ومراعواة المعنوى   فتقوول   

علوى حسوب موا  «ومل ىامت ، ومل ىاما ، ومل ىامتا ، ومل ىاموا ، ومول ىمول
 ما. عنى بد

* * * 

 جملووووووووة أو شووووووووبددا الّووووووووذو وصوووووووول و

(1)بووو  ، ومووول عنووودو الّوووذو ابنووو  وفووول    
 

  
__________________ 

بعوود   ظوورف متعلووظ بقولوو   لووزم ، وبعوود مضوواف  «بعوود »فعوول مضووارع  « لووزم»و  ؟«ابسووماء

جوار ومجورور متعلوظ  «علوى ضومير»فاعل  لوزم  «صلة»والضمير العائد على ول مضاف إلي  

 نعت لصلة. «مشتملة»نعت لضمير  «بئظ»اآليى  «لةمشتم»بقول  

أو   حورف عطوف ، شوب    معطووف علوى جملوة ، وشوب   «أو شوبددا»خبر مقودم  «وجملة»( 1)

فعول موا  مبنوى  «وصول»اسوم موصوول مبتودأ موؤخر  «الوذو»مضاف والضمير مضواف إليو  

فوى البيوت  «ولدوا»لو  للمجدول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عوون علوى ىو

ويقد ر الكالم على هذا الوجو    والوذو وصول  «وصل»جار ومجرور متعلظ بقول   «ب »السابظ 

مبتودأ ،  «جملوة»ب  ول واحد مل الموصوبت السابظ  ورهوا جملوة أو شوب  جملوة ، وىيول   ىولو  

البواء ر بخبر  ، ونائب فاعل وصل ليه ضميرا مستترا ، بل هو الضمير المجورو «الذو»وىول  

 وليه هذا «ب »فى ىول  
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صولة الموصووول ب يكووون إب جملووة أو شوب  جملووة ، ونعنووى بشووب  الجملووة 

ال وورف والجوواّر والمجوورور ، وهووذا فووى بيوور صوولة األلووف والّووالم ، وسوويويى 
 حكمدا.

و شووترط فووى الجملووة الموصووول بدووا ثالثووة شووروط   أحوودها   أن يكووون 

، الثالوث   ووندوا بيور  (2)ل معنوى التعجوب ، الثانى   ووندا خاليوة مو (1)خبر ة 
 مفتقرة إلى والم

__________________ 

الكوواف جووارة لمحووذوف يقوود ر    وقولووك ، وموول اسووم موصووول مبتوودأ  «وموول»اإلعووراب بجيوود 

عند   ظرف متعلظ بفعل محذوف يقع جملتو  صولة ، وعنود مضواف والضومير مضواف  «عندو»

فعول  «وفول»  مبتدأ ، وابول مضواف والضومير مضواف إليو  ابل  «ابن »خبر المبتدأ  «الذو»إلي  

 «ابوول»موا  مبنوى للمجدوول ، ونائوب الفاعول ضومير مسووتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون علوى 

والجملة مول الفعول ونائوب الفاعول فوى محول رفوع خبور المبتودأ الوذو هوو ىولو  ابنو  ، والجملوة مول 

 المبتدأ وخبر  ب محل لدا مل اإلعراب صلة الذو.

(  هب الكسوائى إلوى أنو   جووز أن يكوون صولة الموصوول جملوة إنشوائية ، واسوتدل علوى  لوك 1)

 بالسماع   فمل  لك ىول الفرزنّ  

 إنّووووووووووى لووووووووووراج ن وووووووووورة ىبوووووووووول الّتووووووووووى و

 أزورهووووواـ  وإن شوووووّطت نواهووووواـ  لعلّوووووى   

  
 وىول جميل بل معمر العذرو المعروف بجميل بثينة  

 مووووووووا  ا عسووووووووى الواشووووووووون أن  تحوووووووودّثواو

 سووووووووو أن  قولووووووووا إنّنوووووووى لوووووووك عاشوووووووظ    

  
مل لعل واسمدا وخبرها صولة التوى ، وموا زعوم  «لعلى أزورها»وزعم الكسائى أن جملة 

اسووم موصووول خبوور  ، وجملووة  « ا»و اسووم اسووتفدام مبتوودأ ،  «ومووا  ا»فووى ىووول جميوول  «مووا»أن 

 عسى واسمدا وخبرها صلة.
لتقد ر   ىبل التى أىول فيدا لعلوى إلود والجواب أن صلة التى فى البيت األول محذوفة ، وا

 ، وما  ا ولدا فى البيت الثانى اسم استفدام مبتدأ ، وليه ثمة اسم موصول أصال.
فذهب ىوم إلوى أندوا جملوة إنشوائية  ؟( اختلف العلماء فى جملة التعجب   أخبر ة هى أم إنشائية2)

  و هب فر ظ إلى أندا خبر وة ،  ، وهؤبء جميعا ىالوا   ب  جوز أن  وصل بدا ابسم الموصول

وىوود اختلووف هووذا الفر ووظ فووى جووواز وصوول الموصووول بدووا   فقووال ابوول خووروف    جوووز ، وىووال 

 ن التعجب ، إنما  تكلم ب  عندالجمدور   ب  جوز   أل
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مل بيرها ، وهى الّطلبية واإلنشائية   فال  جوز  «الخبر ة»بـ  ىبلدا ، واحترز

خالفوا  «جواءنى الّوذو ليتو  ىوائم»للكسوائى ، وب  خالفوا «جاءنى الّذو اضرب »
مل جملوة التعجوب   فوال  جووز  «خالية مل معنى التعجب»بـ  لدشام ، واحترز

بغيور مفتقورة إلوى »وإن ىلنوا إندوا خبر وة ، واحتورز  «جاءنى الّذو موا أحسون »

  فوان هوذ  الجملوة يسوتدعى  «جواءنى الّوذو لكنّو  ىوائم»مول نحوو    «والم ىبلدوا
 .«ما ىعد ز د لكنّ  ىائم»ملة أخرو ، نحو   سبظ ج

و شترط فى ال رف والجار والمجرور أن  كونا ياّميل ، والمعنوّى بالتواّم 

 «جاء الّذو عندك ، والّوذو فوى الودّار»  أن  كون فى الوصل ب  فائدة ، نحو   
أو  «جواء الّوذو اسوتقّر عنودك»والعامل فيدما فعل محذوف وجوبا ، والتقد ر   

فان لم  كونوا يواّميل لوم  جوز الوصول بدموا   فوال يقوول  «و استقّر فى الدّارالّذ»

 .«جاء الّذو اليوم»وب  «جاء الّذو بك»
* * * 

 صوووووووووووووفة صووووووووووووور حة صووووووووووووولة أل و

(1)ووندوووووووا بمعووووووورب األفعوووووووال ىوووووووّل و   
 

  
__________________ 

لصلة إ ضواح خفاء سبب ما  تعجب من    فان ظدر السبب بطل العجب ، وب شك أن المقصون با

فلموا ينافيوا لووم  ؟الموصوول وبيانو  ، وويوف  مكول اإل ضواح والبيوان بموا هووو بيور ظواهر فوى نفسو 

فال  جووز جواءنى الوذو » ص  رب  أحدهما باآلخر ، و ؤ د هذا التفصيل ىول الشارح فيما بعد   

عجب صولة إن فان معنى هذ  العبارة   ب  جوز أن يكون جملة الت «ما أحسن  وإن ىلنا إندا خبر ة

ىلنا إندا إنشائية وإن ىلنا إندا خبر ة   فال يلتفت لما ىال  الكوايبون فوى هوذا المقوام مموا  خوالف هوذا 

 التحقيظ.

مبتدأ موؤخر  «صلة»نعت لصفة  «صر حة»الواو لالستوناف ، صفة   خبر مقدم  «وصفة»( 1)

اببتداء  حتاج إلوى  وون   مبتدأ ، وهو مل جدة «وووندا»مضاف إلي   «أل»و ، وصلة مضاف 

خبر ، ومل جدة وون  مصدرا لكان الناىصة  حتاج إلى اسم وخبر ، فالضومير المتصول بو  اسوم  

 ومجرور متعلظ بمحذوف خبر  مل جار «بمعرب»و ، 
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األلف والالم ب يوصل إب بالصفة الصر حة ، ىوال المصونف فوى بعوض 

واسم المفعوول  «اربالض»وأعنى بالصف  الصر حة اسم الفاعل نحو    وتب   
فخورج نحوو    «الحسول الوجو »والصوفة المشوبدة نحوو    «المضروب» نحو  

وفى وون األلف والالم الداخلتيل على الصوفة المشوبدة  «القرشّى ، واألفضل»

موصولة خالف ، وىود اضوطرب اختيوار الشويد أبوى الحسول بول عصوفور فوى 
 .(1) لك هذ  المسولة   فمرة ىال   إندا موصولة ، ومرة منع 

وىوود شووذّ وصوول األلووف والووالم بالفعوول المضووارع ، وإليوو  أشووار بقولوو    

 ومن  ىول    «وووندا بمعرب األفعال ىلّ »
__________________ 

فعل موا  ، وفاعلو  ضومير  «ىل»مضاف إلي   «األفعال»و حيث النقصان ، ومعرب مضاف ، 

 ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ. مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى وون  الواىع مبتدأ

( للعلموواء خووالف طو وول فووى جووواز وصوول أل بالصووفة المشووبدة   فجمدووورهم علووى أن الصووفة 1)

المشبدة ب يكون صلة ألل   فول الداخلوة علوى الصوفة المشوبدة عنود هوؤبء معرفوة ب موصوولة ، 

ة الشوب  بالفعول مول حيوث والسر فى  لك أن األصل فى الصالت لألفعال ، والصوفة المشوبدة بعيود

المعنى ، و لك ألن الفعول  ودل علوى الحودو  ، والصوفة المشوبدة ب يودل عليو  ، وإنموا يودل علوى 

اللزوم ، و ؤ د هذا أندم اشترطوا فوى اسوم الفاعول واسوم المفعوول وأمثلوة المبالغوة التوى يقوع صولة 

لوزوم لوم  صو  أن  كوون ألل أن  كون ول واحد مندوا ناب علوى الحودو  ، ولوو نل أحودها علوى ال

صلة ألل ، بل يكون أل الداخلة علي  معرفة ، و لك والمؤمل والفاسظ والكافر والمنوافظ ، و هوب 

وإن ـ  ىوم إلى أن   جوز أن يكون الصفة المشبدة صلة ألل   ألندا أشبدت الفعل مل حيث العمول

ير البووارز ، وابسووم ، أفلسووت يوورو أندووا يرفووع الضوومير المسووتتر ، والضوومـ  خالفتوو  فووى المعنووى

وأجمعوا على أن أفعل التفضويل ب  كوون صولة ألل   ألنو  لوم  ؟ال اهر ، وما  رفعدا الفعل جميعا

 شب  الفعل ب مل حيث المعنى وب مل حيوث العمول   أموا عودم مشوابدت  الفعول مول حيوث المعنوى 

شبد  بالفعول مول حيوث فألن   دل على ابشتراك مع الز انة والفعل  دل على الحدو  ، وأما عدم 

العمل فألن الفعل  رفع الضمير المستتر والبارز ، و رفع ابسم ال واهر ، أموا أفعول التفضويل فوال 

 رفع باطران إب الضمير المستتر ، و رفع ابسم ال اهر فوى مسوولة واحودة هوى المعروفوة بمسوولة 

 الكحل.
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 ـ  (30)

 مووووا أنوووووت بوووووالحكم التّرضوووووى حكومتووووو  

   و الوووووّرأو والجووووودل ب األصووووويل وبو   

  
__________________ 

هووذا البيووت للفوورزنّ ، موول أبيووات لوو   دجووو بدووا رجووال موول بنووى عووذرة ، ووووان هووذا الرجوول ـ  30

العذرو ىد نخل علوى عبود الملوك بول موروان  مدحو  ، وووان جر ور والفورزنّ واألخطول عنود  ، 

 أن ىال  والرجل ب  عرفدم ، فعرف  بدم عبد الملك   فعاعتم العذرو 

 فحيّووووووووووووووووا اإللوووووووووووووووو  أبووووووووووووووووا حووووووووووووووووزرة

 أربوووووووووووووووم أنفوووووووووووووووك  وووووووووووووووا أخطووووووووووووووول و   

  

 جوووووووووووووودّ الفوووووووووووووورزنّ أيعووووووووووووووه بوووووووووووووو  و

ّّ خياشووووووووووووووووووووووووووووويم  الجنووووووووووووووووووووووووووووودل و     ن

  
 دعو عليو  بالوذل والمدانوة حتوى  لصوظ    «أربم أنفك»و ونبة جر ر ،    «أبو حزرة»و 

 «يعوه بو وجود الفورزنّ أ»الحوظ والبخوت ، وفوى ىولو   «الجود»و ـ  وهوو التورابـ  أنف  بالربام

نليل على أن   جوز أن  قع خبر المبتدأ جملوة إنشوائية ، وهوو موذهب الجمدوور ، وخوالف فيو  ابول 

األنبوارو ، وسوونذور فوى  لووك بحثووا فوى بوواب المبتوودأ والخبور فوجابوو  الفوورزنّ ببيتويل ثانيدمووا بيووت 

 الشاهد ، والذو ىبل  ىول   
  ووووووووووا أربووووووووووم هللا أنفووووووووووا أنووووووووووت حاملوووووووووو  

 الووووووّزور والخطوووووول  ووووووا  ا الخنووووووى ومقووووووال    

  
بفوت  الخواء المعجموة والطواء ـو  «الخطول»و هوو الفحو  ، ـ  بزنة الفتىـ  «الخنى»اللغة   

الووذو  حكموو  ـ  بالتحر ووكـوو  «الحكووم»هووو المنطووظ الفاسوود المضووطرب ، والووتفح  فيوو  ـ  المدملووة

شودة  «الجدل»و  و الحسب ،  «األصيل»الخصمان وى  قضى بيندما ، و فصل فى خصومتدما 

 الخصومة.
المعنوى    قوول   لسوت أ دوا الرجول بالوذو  رضوا  النواس للفصول فوى أىضويتدم ، وب أنووت 

بووذو حسووب رفيووع ، وب أنووت بصوواحب عقوول ويوودبير سوود د ، وب أنووت بصوواحب جوودل ، فكيووف 

 ؟!.نرضاك حكما
البواء زائودة الحكوم    «بوالحكم»اسومدا  «أنوت»نافيوة ، يعمول عمول لويه  «موا»اإلعراب   

أل   موصول اسمى نعت للحكوم ، مبنوى علوى السوكون فوى محول جور  «الترضى»لنافية خبر ما ا

حكوموة   نائوب فاعول لترضوى ، وحكوموة  «حكومتو »فعول مضوارع مبنوى للمجدوول  «يرضى»

الواو حورف عطوف  «وب»مضاف والضمير مضاف إلي  ، والجملة ب محل لدا صلة الموصول 

 «وب»وف على الحكم معط «يلاألص»، ب   زائدة لتوويد النفى 
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فوى ـ  وهذا عند جمدور البصر يل مخصو، بالشعر ، وزعم المصنف

أن  ب  ختص ب  ، بل  جوز فى ابختيار ، وىد جواء وصولدا ـ  بير هذا الكتاب
 بالجملة ابسمية ، وبال رف شذو ا   فمل األول ىول   

 ـ  (31)

 مووووووووول القووووووووووم الّرسوووووووووول هللا موووووووووندم 

 دّ لدووووووووم نانووووووووت رىوووووووواب بنووووووووى معوووووووو   
  

__________________ 

مضووواف إليووو .  «الووورأو»و معطووووف علوووى الحكوووم أ ضوووا ، و و مضووواف  « و»مثووول السوووابظ 

 معطوف على الرأو. «والجدل»

جملوة فعليوة فعلدوا مضوارع  «أل»حيث أنى بصولة  «الترضى حكومت »الشاهد في    ىول  

 ، ومثل  ىول  و الخرّ الطدوو  
  قووووووول الخنووووووى ، وأبغووووووض العجووووووم ناطقووووووا

 إلوووووووى ربّنوووووووا صووووووووت الحموووووووار اليجووووووودّع    

  

 فيسووووووووووتخرج اليربوووووووووووع موووووووووول نافقائوووووووووو  

 موووووووووول جحوووووووووور  بالشوووووووووويخة اليتقّصووووووووووع و   

  
أنشد  ابل مالك لالحتجواج بو  ، »هذا البيت مل الشواهد التى ب  عرف ىائلدا ، ىال العينى   ـ  31

ولم  عز  أ ضا إلوى ىائول  ا  ، وروو البغدانو ببتا  شب  أن  كون هذا البيت ، «ولم  عز  إلى ىائل 

 ، وهو  

 بوووووووووووول القووووووووووووووم الّرسووووووووووووول هللا فووووووووووووويدم 

 هوووووووووم أهووووووووول الحكوموووووووووة مووووووووول ىصوووووووووّى    

  
هووو ابوول عوودنان ، وبنووو ىصووى هووم  «معوود» لووت ، وخضووعت ، وانقووانت  «نانووت»اللغووة   

 ىر   ، وبنو هاشم ىوم النبى صلّى هللا علي  وسلّم مندم
لمجورور متعلوظ بمحوذوف  جووز أن  كوون الجار وا   «مل القوم الرسول هللا»اإلعراب   

خبوورا لمبتوودأ محووذوف ، و كووون يقوود ر الكووالم   هووو موول القوووم إلوود ، واأللووف والووالم فووى ولمووة 

موصول بمعنى الذ ل صفة للقوم مبنى على السكون فى محل جور ، ورسوول مبتودأ ،  «الرسول»

ف خبر المبتودأ ، جار ومجرور متعلظ بمحذو «مندم»ورسول مضاف ولفظ الجاللة مضاف إلي  

جوار ومجورور متعلوظ بقولو  نانوت  «لدوم»وجملة المبتدأ وخبر  ب محل لدوا صولة أل الموصوولة 

و فاعوول نان ، ورىوواب مضوواف  «رىوواب»نان   فعوول مووا  ، والتوواء يواء التونيووث  «نانووت»اآليوى 

 مضاف إلي . «معد»و نى مضاف مضاف إلي  ، وب «بنى»
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.................................................................................. 
__________________ 

حيووث وصوول أل بالجملووة ابسوومية ، وهووى جملووة  «الرسووول هللا مووندم»الشوواهد فيوو    ىولوو  

 المبتدأ والخبر ، و لك شا .

 إنمووا هووى هنووا بعووض ولمووة. «أل»وموول العلموواء موول  جيووب عوول هووذا الشوواهد ونحووو  بووون 

فحوذف مووا عوودا األلوف والووالم ، ىووال هوؤبء   لوويه حووذف بعوض الكلمووة وإبقوواء  «الووذ ل»وأصولدا 

 بعضدا بعجب فى العربية ، وهذا لبيد بل ربيعة العامرو  قول  
 * نرس المنا بمتالع فوبان*

 فحذف حرفيل لغير يرخيم. وهذا رؤبة  قول   «المنازل»أران 
 * أوالفا مكة مل ورّ الحمى*

م ثم ىلب فتحة الميم وسرة واأللف  اء ، وىد ىال الشاعر ، وهوو فحذف المي «الحمام»أران 

 أىرب شىء إلى ما نحل بصدن   
 إّن الّووووووووووذو حانووووووووووت بفلووووووووووج نموووووووووواؤهم و

 هوووووووم القووووووووم ووووووووّل القووووووووم  وووووووا أّم خالوووووووود   

  
هوم »وىولو  فيموا بعود  «نمواؤهم»بدليل ضمير جماعة الذوور فوى ىولو   «وإن الذ ل»أران 

َُالَّرِذي خاُوروا) يعالى   وعلي  خرجوا ىول هللا «القوم وفوى اآل وة ـ  أو والوذ ل خاضووا (َوُخْضرتُْم 

يخر جان  خران   أحدهما   أن الذو موصول حرفوى وموا ، أو وخضوتم وخوضودم ، وثانيدموا   

أن الووذو موصووول اسوومى صووفة لموصوووف محووذوف ، والعائوود إليوو  موول الصوولة محووذوف أو   

ا حوذف الشواعر الكلموة ولدوا   فلوم  بوظ مندوا إب ىوالوا   وربموـ  وخضتم ووالخو  الوذو خاضوو 

 حرفا واحدا ، ومل  لك ىول الشاعر  
 نووووووووووووووانوهم   أن ألجموووووووووووووووا ، أبيووووووووووووووا ، 

 ىووووووووووووووالوا جميعووووووووووووووا ولّدووووووووووووووم   أبفووووووووووووووا   

  
فحوذف ولوم  بوظ إب التواء ، وحوذف  «أب يروبوون»فان هذا الراجز أران فى الشوطر األول 

وبعوض العلمواء  .«أب فواروبوا»رف العطوف ، وأصول  مل الثانى الذو هو الجواب فلم  بوظ إب حو

موول هووذا القبيوول   ـ  نحووو ألووم ، حووم ، ،ـ   جعوول الحووروف التووى يفتووت  بدووا بعووض سووور القوور ن

فيقولون   ألم أصل    أنا هللا أعلم ، أو ما أشب   لك ، وان ر مع هوذا موا  ورنوا  فوى شورح الشواهد 

 اآليى فى باب الترخيم. 316رىم 
 ورطة للوىوع فى ورطة أخرو أشد الذو  هبوا إلي  ليه إب ىياما ملىلت   وهذا 
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 ومل الثانى ىول   
 ـ  (32)

 موووووول ب  ووووووزال شوووووواورا علووووووى المعوووووو  

 فدووووووووووو حوووووووووور بعيشووووووووووة  ات سووووووووووع     

  
__________________ 

وب  شوك  مندا وأنكى   فدو يخلص مل ضرورة إلى ضرورة أصعب مندا مخلصا وأعسر نجاء.

ف بجميوع أنواعو  التوى  وروهوا مول الضورورات التوى ب بسووغ القيواس عليدوا ، أحد أن هذا الحذ

ولذلك استبعد وثير يخر ج اآل ة الكر موة التوى يلوناهوا أوب علوى هوذا الوجو  وموا اسوتبعد وثيورون 

 موصول حرفى. «الذو»يخر جدا على أن 

 مل الشواهد التى لم  نسبوها إلى ىائل معيل.ـ  أ ضاـ  وهذا البيتـ  32

بفوت   «سوعة»حقيظ ، وجد ر ، وبئوظ ، ومسوتحظ  «حر» ر د الذو مع   «المع »اللغة   

 ايساع ورفاهية وربد.ـ  السيل ، وىد يكسر
المعنى   مل وان نائم الشكر هلل يعالى على ما هو في  مل خبر فان   سوتحظ الز وانة وربود 

 (يَدنَّكُمْ لَئِْن َلَكْرتُْم أَلَزِ )العي  ، وهو موخو  مل ىول  يعالى   
فعول مضوارع نواىص ، واسوم  ضومير  «ب  وزال»اسوم موصوول مبتودأ  «مل»اإلعراب   

خبر ب  زال ، والجملة مل  وزال واسوم   «شاورا»مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون على المبتدأ 

هوو عبوارة عول  «المعو »حورف جور  «علوى»وخبر  ب محل لدوا مول اإلعوراب صولة الموصوول 

معنى الذو ، وهى مجرورة المحل بعلى ، والجوار والمجورور متعلوظ بشواور ، الموصولة ب «أل»

 «فدوو حور»ومع   ظرف متعلظ بمحذوف واىع صلة ألل ، ومع مضاف والضومير مضواف إليو  

خبر  ، والجملة مندما فى محل رفوع خبور  «حر»و ضمير منفصل مبتدأ ،  «هو»و الفاء زائدة ، 

ونخلووت الفوواء علووى جملووة الخبوور لشووب  المبتوودأ بالشوورط  فووى أول البيووت ، «موول»المبتوودأ ، وهووو 

صووفة لعيشووة ، و ات  « ات»الرافووع خبوورا لدووو  «حوور»جووار ومجوورور متعلووظ بقولوو   «بعيشووة»

 مضاف إلي  مجرور بالكسرة ال اهرة ، ولكن  سكن  للوىف. «سعة»و مضاف 
 القياس.ظرفا ، وهو شا  على خالف  «أل»حيث جاء بصلة  «المع »الشاهد في    ىول  
 ىول اآلخر  ـ  فى وصل أل بال رف شذو اـ  ومثل هذا البيت
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 أّو وموووووا ، وأعربوووووت موووووا لوووووم يضوووووف 

(1)صووووودر وصووووولدا ضووووومير انحوووووذف و   
 

  

ـ  فى أندا يكون بلفظ واحد   للمذور ، والمؤنث «ما»مثل  «أ ا» عنى أن 
 .« عجبنى أ ّدم هو ىائم»نحو   ـ  مفرنا وان ، أو مثنى ، أو مجموعا

لدا أربعة أحوال   أحدها   أن يضاف و ذور صدر صلتدا ،  «أ ا»م إن ث

الثانى   أن ب يضاف وب  ذور صودر صولتدا ،  « عجبنى أ ّدم هو ىائم»نحو   
 الثالث   أن ب يضاف و وذور صودر صولتدا ، نحوو   « عجبنى أّو ىائم»نحو   

بالحروووات  وفووى هووذ  األحوووال الثالثووة يكووون معربووة « عجبنووى أّو هووو ىووائم»

 عجبنى أ ّدم هو ىائم ، ورأ ت أ ّدم هو ىوائم ، وموررت بوو ّدم »الثال  ، نحو   
 أوّ »ووذا ،  «أّو ىائم ، وأ ّا ىائم ، وأّو ىائم»ووذلك    «هو ىائم

__________________ 

 بيّرنوووووووووى موووووووووا بوووووووووال ىيسوووووووووا ومالكووووووووواو

 عموووووووووورا وحجوووووووووورا بالمشووووووووووقّر ألمعوووووووووواو   

  
ل موصوولة بمعنوى الوذ ل ، وهوو أمور ب شوىء فيو  ، وأنوى  ر د   الوذ ل معو  ، فاسوتعمل أ

بصلتدا ظرفا ، وهو شا    فان أل بجميع ضوروبدا وأنواعدوا مختصوة باألسوماء   وىوال الكسوائى 

 فزان أل «معا»فى هذا البيت   إن الشاعر  ر د 
الوواو عاطفوة ، أعورب  «وأعربوت»جار ومجرور متعلظ بمحذوف خبر  «وما»مبتدأ  «أو»( 1)

عل ما  مبنى للمجدول ، والتاء ياء التونيث ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيو  جووازا يقود ر    ف

فعول مضوارع  «يضوف»حورف نفوى وجوزم  «لوم»مصودر ة ظرفيوة  «موا» «أو»هى  عون على 

 «أو»مبنى للمجدول مجزوم بلم ، ونائب الفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هى  عوون علوى 

مضواف إليو   «وصلدا»ال ، صدر   مبتدأ ، وصدر مضاف ووصل مل الواو واو الح «وصدر»

خبور المبتودأ والجملوة مول المبتودأ والخبور فوى  «ضومير»، ووصل مضاف والضمير مضاف إلي  

فعول موا  ،  «انحوذف»محل نصب حوال صواحب  الضومير المسوتتر فوى يضوف العائود علوى أو 

فوى ـ  والتقود ر   أو مثول موا «رضومي»وفاعل  ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون علوى 

وأعربوت هوذ  ـ  ووندا موصوب صالحا لكل واحد مل المفرن والمثنى والجمع مذورا وان أو مؤنثا

 الكلمة مدة عدم إضافتدا فى حال وون صدر صلتدا ضميرا محذوفا.
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الرابووع ، أن يضوواف و حووذف صوودر  «هووو ىووائم ، وأ ووا هووو ىووائم ، وأّو هووو ىووائم

ففى هذ  الحالة يبنى على الضوم   فتقوول    «جبنى أ ّدم ىائم ع»الصلة ، نحو   
وعلي  ىول  يعوالى  « عجبنى أ ّدم ىائم ، ورأ ت أ ّدم ىائم ، ومررت  و ّدم ىائم»

ْحمِن ِعتِياا)   ِّْ ِليعٍَة أَيُُّهْم أََلدُّ َعلَى الرَّ ُُ  وىول الشاعر   (ثُمَّ لَنَْنِنَعنَّ ِمْن 
 ـ  (33)

 مالووووووووووووك  إ ا مووووووووووووا لقيووووووووووووت بنووووووووووووى

 فسوووووووووووولّم علووووووووووووى أ ّدووووووووووووم أفضوووووووووووول    

  
__________________ 

هذا البيت  نسب لغسان بل وعلة أحد الشعراء المخضرميل مل بنى مرة بل عبوان ، وأنشود  ـ  33

أبو عمرو الشيبانى فى وتاب الحروف ، وابل األنبارو فى وتاب اإلنصواف ، وىوال ىبول إنشوان    

 «أنو  أنشودـ  وهو أحد مول يؤخوذ عوندم اللغوة مول العوربـ  حكى أبو عمرو الشيبانى عل بسان»

 و ور البيت.

فعل وفاعول ، والجملوة  «لقيت»زائدة  «ما»ظرف يضمل معنى الشرط  «إ ا»اإلعراب   

و مفعوول بو  للقوى ، وبنوى مضواف  «بنى»إليدا ، وهى جملة الشرط  «إ ا»فى محل جر باضافة 

ب الشورط ، وسولم   فعول أمور ، وفاعلو  ضومير الفاء ناخلة فى جوا «فسلم»مضاف إلي   «مالك»

وبجور  ، وهوو اسوم  «أو» وروو بضوم  «أ دوم»حرف جر  «على»مستتر في  وجوبا يقد ر  أنت 

موصول على الحاليل   فعلى الضم هو مبنى ، وهو األوثر فى مثل هذ  الحالة ، وعلى الجور هوو 

خبوور  «أفضوول»إليوو   معوورب بالكسوورة ال وواهرة ، وعلووى الحوواليل هووو مضوواف والضوومير مضوواف

لمبتدأ محذوف ، والتقد ر   هو أفضل ، والجملة مل المبتودأ وخبور  ب محول لدوا صولة الموصوول 

 الذو هو أو.
علوى الروا وة المشودورة ـ  حيث أيى بوو مبنيا على الضم «أ دم أفضل»الشاهد في    ىول  

ت  وهوو المبتودأ الوذو لكونو  مضوافا ، وىود حوذف صودر صولـ  الكثيرة الدوران علوى ألسونة الورواة

ىوودرنا  فووى إعووراب البيووت ، وهووذا هووو مووذهب سوويبو   وجماعووة موول البصوور يل فووى هووذ  الكلمووة   

 ذهبون إلى أندا يويى موصولة ، ويكون مبنية إ ا اجتموع فيدوا أموران   أحودهما أن يكوون مضوافة 

وانوت مضوافة  لف ا ، والثانى   أن  كون صدر صولتدا محوذوفا   فوا ا لوم يكول مضوافة أصوال ، أو

وهموا ـ  لكل  ور صدر صلتدا   فاندا يكون معربة ، و هوب الخليول بول أحمود و وونه بول حبيوب

 إلى أنـ  شيخان مل شيوخ سيبو  
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أو    «إلوى  خور البيوتـ  وأعربت ما لم يضوف»وهذا مستفان مل ىول    

وأعربووت أّو إ ا لووم يضووف فووى حالووة حووذف صوودر الصوولة   فوودخل فووى هووذ  
ثووة السووابقة ، وهووى مووا إ ا أضوويفت و ووور صوودر الصوولة ، أو لووم األحوووال الثال

يضووف ولووم  ووذور صوودر الصوولة ، أو لووم يضووف و ووور صوودر الصوولة ، وخوورج 

الحالة الرابعة ، وهى   ما إ ا أضويفت وحوذف صودر الصولة ، فاندوا ب يعورب 
 حينوذ.

* * * 

 بعضووووووودم أعووووووورب مطلقوووووووا ، وفوووووووى و

(1) ا الحووووووذف أ ّووووووا بيوووووور أّو  قتفووووووى    
 

  
  سووووتطل وصوووول ، وإن لووووم  سوووووتطل إن 

(2)فالحووووذف نووووزر ، وأبوووووا أن  ختووووزل    
 

  
__________________ 

أ ووا ب يجووىء موصووولة ، بوول هووى إمووا شوورطية وإمووا اسووتفدامية ، ب يخوورج عوول هووذ ل الوووجديل ، 

و هووب جماعووة موول الكوووفييل إلووى أندووا ىوود يووونى موصووولة ، ولكندووا معربووة فووى جميووع األحوووال   

 ضف ، حذف صدر صلتدا أو  ور.أضيفت أو لم ي

الووواو لالسووتوناف ، بعووض   مبتوودأ ، وبعووض مضوواف والضوومير مضوواف إليوو   «وبعضوودم»( 1)

فعل ما  ، وفاعل  ضمير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى بعوض ، والجملوة  «أعرب»

حوال موول مفعوول بوو   «مطلقووا»مول أعوورب وفاعلو  فووى محول رفووع خبور المبتوودأ الوذو هووو بعضودم 

جوار ومجورور متعلوظ بقولو   «وفوى  ا»عرب محذوف ، والتقد ر   وبعضدم أعرب أ وا مطلقوا أل

مفعوول  «أ وا»بدل مل اسم اإلشارة ، أو عطف بيان علي  ، أو نعت لو   «الحذف»اآليى  « قتفى»

فعوول  « قتفووى»مضوواف إليوو   «أو»و مبتوودأ ، وبيوور مضوواف  «بيوور»اآليووى  « قتفووى»بوو  لقولوو  

مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون على المبتدأ ، والجملة فوى محول رفوع  مضارع ، وفاعل  ضمير

خبر المبتدأ ، ومعنوى الكوالم   وبعوض النحواة حكوم بواعراب أو الموصوولة فوى جميوع األحووال ، 

 وبير أو  قتفى و تبع أ ا فى جواز حذف صدر الصلة ، إ ا وانت الصلة طو لة.

نائوب فاعول  «وصول»لمجدوول فعول الشورط فعول مضوارع مبنوى ل « سوتطل»شورطية  «إن»( 2)

 ىبل  ، ويقد ر    إن  ستطلليستطل ، وجواب الشرط محذوف  دل علي  ما 
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 إن صووووووول  البووووووواىى لوصووووووول مكمووووووول 

(1)الحووووووذف عنوووووودهم وثيوووووور منجلووووووى و   
 

  

 فووووووووى عائوووووووود متّصوووووووول إن انتصووووووووب 

(2)بفعل ، أو وصوف   ومول نرجوو  دوب    
 

  

 ، أو   وإن أضيفت وحذف مطلقا «أ ا» عنى أن بعض العرب أعرب 
__________________ 

حوورف نفووى وجووزم وىلووب  «لووم»الووواو عاطفووة ، إن شوورطية  «وإن»وصوول فغيوور أو  قتفووى أ ووا 

فعل مضارع مبنى للمجدول مجزوم بلم ، وجملت  فعل الشرط ، ونائب الفاعل ضومير  « ستطل»

ة فوى جوواب الشوورط ، الفواء واىعو «فالحوذف» «وصول»مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلووى 

فعوول وفاعوول  «وأبوووا»خبوور  ، والجملووة فووى محوول جووزم جووواب الشوورط  «نووزر»والحووذف   مبتوودأ 

فعل مضارع مبنوى للمجدوول منصووب بوون ، وسوكل للوىوف ، ونائوب  « ختزل»مصدر ة  «أن»

والموران أندوم امتنعووا عول يجوو ز  «وصول»الفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى 

 ، وأن وما نخلت علي  فى يوو ل مصدر مفعول ب  ألبوا. الحذف

فعل ما  فعول الشورط مبنوى علوى الفوت  فوى محول جوزم ، وجوواب  «صل »شرطية  «إن»( 1)

الشوورط محووذوف  وودل عليوو  مووا ىبلوو  ، والتقوود ر   إن صوول  البوواىى بعوود الحووذف للوصوول فقوود أبوووا 

نعووت لوصوول  «مكموول»  جووار ومجوورور متعلووظ بصوول «لوصوول»فاعوول صوول   «البوواىى»الحووذف 

عنود   ظورف متعلوظ بالحوذف أو بكثيور أو بمنجلوى ، وعنود مضواف  «عنودهم»مبتودأ  «والحذف»

خبور ثوان ، أو  «منجلوى»خبور المبتودأ  «وثيور»والضمير العائد إلى العرب أو النحاة مضاف إلي  

 نعت للخبر.

نعوت لعائود  «صولمت»جار ومجرور متعلوظ بكثيور أو بمنجول فوى البيوت السوابظ  «فى عائد»( 2)

فعل ما  فعل الشرط مبنى على الفت  فى محل جزم ، وسوكل للوىوف  «انتصب»شرطية  «إن»

جووار ومجورور متعلووظ  «بفعول»، وفاعلو  ضومير مسووتتر فيو  جووازا يقوود ر  هوو  رجوع إلووى عائود 

الكواف جوارة ، ومجرورهوا محوذوف ، ومول    «ومل»معطوف على فعل  «أو وصف»بانتصب 

فعول مضوارع ، مرفووع بضومة مقودرة علوى الوواو ، وفاعلو  ضومير  «نرجو»اسم موصول مبتدأ 

مستتر في  وجوبا يقد ر  نحل ، ومفعول  محذوف ، وهو العائد ، والتقد ر ومل نرجوو  ، والجملوة 

فعول مضوارع مرفووع لتجورن  مول الناصوب والجوازم ، وعالموة رفعو   « دوب»ب محل لدا صولة 

 «مول»ل  ضمير مستتر في  جوازا يقود ر  هوو  عوون علوى الضمة ال اهرة ، وسكل للوىف ، وفاع

 والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ.
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 عجبنى أ ّدم ىائم ، ورأ ت أ ّدم ىائم ، وموررت بوو ّدم »صدر صلتدا   فيقول   

ِّْ ِليعٍَة أَيُُّهْم أََلردُّ )وىد ىروء  «ىائم ُُ بالنصوب ، وروو* فسولم  (ثُمَّ لَنَْنِنَعنَّ ِمْن 
 [ بالجر.33م أفضل* ]على أ ّد

* * * 

إلوى المواضوع التوى  حوذف  «إلى  خور ـ  وفى  ا الحذف»وأشار بقول    
فيدا العائد على الموصول ، وهو   إما أن  كون مرفوعا ، أو بير    فان ووان 

َوُهَو الَِّذي فِا السَّماِء )نحو ]مرفوعا لم  حذف ، إب إ ا وان مبتدأ وخبر  مفرن 

  لرفع  «اللذان ضرب»وب  «جاءنى اللّذان ىام»  فال يقول    [دّ وأ ّدم أش (إِلهٌ 
وأمووا المبتوودأ  «ىامووا ، وضووربا»األول بالفاعليّووة والثووانى بالنيابووة ، بوول  قووال   

 عجبنوى أ ّدوم »وإن لوم يطول الصولة ، وموا يقودم مول ىولوك    «أو»فيحذف موع 

لوت الصولة ، إب إ ا طا «أو»ونحو  ، وب  حذف صدر الصلة موع بيور  «ىائم
جواء الوذو »فتقوول  «هوو»فيجووز حوذف  «جواء الوذو هوو ضوارب ز ودا»نحو 

بالوذو هوو »التقود ر  «ما أنا بالوذو ىائول لوك سووءا»ومن  ىولدم  «ضارب ز دا

فان لم يطول الصولة فالحوذف ىليول ، وأجواز  الكوفيوون ىياسوا ،  «ىائل لك سوءا
تَمامراً ) نو  ىولو  يعوالى  وم «جاء الذو هو ىائم»التقد ر  «جاء الذو ىائم»نحو 

 .(1) «هو أحسل»فى ىراءة الرفع ، والتقد ر  (َعلَى الَِّذي أَْحَسنَ 
__________________ 

(  هووب الكوفيووون إلووى أنوو   جوووز حووذف العائوود المرفوووع باببتووداء مطلقووا ، أو سووواء أوووان 1)

لوى جوواز حوذف الموصول أ ا أم بير  ، وسواء أطالوت الصولة أم لوم يطول ، و هوب البصور ون إ

هذا العائد إ ا وان الموصول أ ا مطلقا ، فان وان الموصول بير أو لم  جيزوا الحوذف إب بشورط 

طول الصلة   فالخالف بيل الفر قيل منحصر فيما إ ا لم يطل الصلة وووان الموصوول بيور أو ، 

ىوالوا  (ى الَّرِذي أَْحَسرنَ تَماماً َعلَر) فوما الكوفيون فاستدلوا بالسماع   فمل  لك ىراءة  حيى بل  عمر  

إِنَّ هللاَ ال )  التقوود ر علووى الووذو هووو أحسوول ، وموول  لووك ىووراءة مالووك ابوول ن نووار وابوول السووماك   

موا فوىدوا ، التقد ر   مثال الوذو هوو بعوضوة ف ىالوا   (يَْستَْحيِا أَْن يَْضِرَب َمثًَّلً ما بَعُوَوةً فَما فَْوقَها

 ومل  لك ىول الشاعر  
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موصوولة ،  «ما»إ ا رفع ز د   أن يكون  «ب سيّما ز د»ا فى وىد جوزو

فحوذف العائود  «بسوّى الوذو هوو ز ود»وز د   خبرا لمبتدأ محذوف ، والتقود ر 
وجوبا   فدذا موضع حذف في  صدر الصلة ـ  وهو ىولك هوـ  الذو هو المبتدأ

 .(1)وجوبا ولم يطل الصلة ، وهو مقيه وليه بشا   «أو»مع بير 
__________________ 

 ب ينوووووووو إّب الّوووووووذو خيووووووور   فموووووووا شوووووووقيت 

 إّب نفووووووووووووس األلوووووووووووى للّشوووووووووووّر ناوونوووووووووووا   

  
 ىالوا   التقد ر ب ينو إب الذو هو خير ، ومل  لك ىول اآلخر  

 مووووول  عووووول بالحمووووود لوووووم  نطوووووظ بموووووا سوووووف  

 ب  حووووووود عووووووول سوووووووبيل المجووووووود والكووووووورم و   

  
طوظ بالوذو هوو سوف  ، ومول  لوك ىوول عودو ىالوا   يقد ر هذا البيت   مل  عل بالحمد لوم  ن

 بل ز د العبانو  
 لووووووووووم أر مثوووووووووول الفتيووووووووووان فووووووووووى بووووووووووبل 

 األ ّوووووووووووووام  ووووووووووووودرون موووووووووووووا عواىبدوووووووووووووا   

  
 ىالوا   ما موصولة ، والتقد ر    درون الذو هو عواىبدا.

 «موا»وبعض هذ  الشواهد  حتمل وجوها مل اإلعوراب بيور الوذو  وورو  ، فمول  لوك أن 

فوى  «موا»أن يكوون زائودة ، وبعوضوة خبور مبتودأ محوذوف ، ومول  لوك أن  فى اآل ة الثانية  جوز

بيت عدو بل ز د  حتمل أن يكون استفدامية مبتدأ ، وموا بعودها خبور ، والجملوة فوى محول نصوب 

مفعول ب  ليدرون ، وىد علوظ عندوا ألندوا مصودرة بابسوتفدام ، والكوالم  طوول إ ا نحول يعرضونا 

 جتزوء لك باإلشارة.لكل واحد مل هذ  الشواهد ، فلن
إما معرفة ، وون  قال لك   أورم العلماء ب سيما الصوال  موندم ،  «ب سيما»( ابسم الواىع بعد 1)

 وإما نكرة ، وما فى ىول امروء القيه  

 أب رّب  ووووووووووووم صوووووووووووال  لوووووووووووك مندموووووووووووا

 ب سوووووووووووويّما  وووووووووووووم بوووووووووووودارة جلجوووووووووووول و   

  
ثوة أوجو    الجور ، وهوو أعالهوا ، نكورة جواز فيو  ثال «ب سويما»فان وان ابسم الواىع بعد 

 والرفع وهو أىل مل الجر ، والنصب ، وهو أىل األوج  الثالثة.
اسومدا  «سوى»و نافية للجونه  «ب»فوما الجر فتخر ج  على وجديل   أحدهما   أن يكون 

 مضاف « وم»و ، وسى مضاف ،  زائدة «ما»و منصوب بالفتحة ال اهرة ، 
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.................................................................................. 
__________________ 

إلي  ، وخبر ب محذوف ، والتقد ر   وب مثل  وم بدارة جلحل موجوون ، والوجو  الثوانى أن يكوون 

نكورة  «موا»و اسمدا منصوب بالفتحة ال اهر. وهو مضاف  «سى»و نافية للجنه أ ضا ،  «ب»

 بدل مل ما. « وم»و اف إلي  مبنى على السكون فى محل جر ، بير موصوفة مض

و نافيوة للجونه أ ضوا  «ب»وأما الرفع فتخر ج  على وجدويل أ ضوا ، أحودهما   أن يكوون 

إليدوا ،  «سوى»نكرة موصوفة مبنى على السكون فى محل جور باضوافة  «ما»و اسمدا ،  «سى»

خبور ب محوذوف ، ووونوك ىلوت   وب مثوول خبور مبتودأ حوذوف ، والتقود ر   هووو  ووم ، و « ووم»و 

و نافية للجنه أ ضوا ،  «ب»شىء ع يم هو  وم بدارة جلجل موجون ، والوج  الثانى ، أن يكون 

موصول اسمى بمعنى الوذو مبنوى علوى السوكون فوى محول جور باضوافة  «ما»و اسمدا ،  «سى»

لوة مول المبتودأ والخبور ب خبر مبتودأ محوذوف ، والتقود ر هوو  ووم ، والجم « وم»و إلي  ،  «سى»

محذوف ، ووونوك ىلوت   وب مثول الوذو هوو  «ب»محل لدا مل اإلعراب صلة الموصول   وخبر 

  وم بدارة جلجل موجون. وهذا الوج  هو الذو أشار إلي  الشارح.
نكورة بيور موصووفة  «ما»وأما النصب فتخر ج  على وجديل أ ضا ، أحدهما   أن يكون 

مفعوول بو  لفعول محوذوف  « وما»و إليدا ،  «سى»فى محل جر باضافة وهو مبنى على السكون 

أ ضوا نكورة  «موا»، ووونك ىلت   وب مثول شوىء أعنوى  وموا بودارة جلجول ، وثانيدموا   أن يكوون 

 يمييز لدا « وما»و بير موصوفة وهو مبنى على السكون فى محل جر باإلضافة ، 
ذو  ورنوا  فقود أجمعووا علوى أنو   جووز فيو  وإن وان ابسم الواىع بعدها معرفة والمثوال الو

الجر والرفع ، واختلفوا فى جواز النصب   فمل جعل  باضمار فعل أجاز وموا أجواز فوى النكورة ، 

ومل جعل النصب على التمييز وىال إن التمييز ب  كون إب نكرة منع النصب فى المعرفوة   ألنو  

التمييوز وجووز أن  كوون التمييوز معرفوة  ب  جوز عند  أن يكون يمييوزا ، ومول جعول نصوب  علوى

 .«سيما»وما هو مذهب جماعة الكوفييل جوز نصب المعرفة بعد 
ب  متنوووع إب بشووورطيل   التوووزام ووووون  «ب سووويما»والحاصووول أن نصوووب المعرفوووة بعووود 

 المنصوب يمييزا ، والتزام وون التمييز نكرة.
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إلوى أن  «لوأبوا أن  ختزل* إن صل  البواىى لوصول مكمو»وأشار بقول  

شرط حذف صدر الصلة أن ب  كون ما بعد  صالحا ألن  كون صلة ، وما إ ا 
أو  «هووو  نطلووظ»، أو  «جوواء الووذو هووو أبووو  منطلووظ»وىووع بعوود  جملووة ، نحووو 

هوو فوى »أو  «جاء الّذو هوو عنودك»ظرف ، أو جار ومجرور ، ياّمان ، نحو 

جواء »ة   فال يقوول   فان  ب  جوز فى هذ  المواضع حذف صدر الّصل «الدّار
  ألن الكوالم  وتّم نونو  ، فوال  «الذو هو أبو  منطلوظ»يعنى  «الّذو أبو  منطلظ

ووذا بقية األمثلوة الموذوورة ، وب فورّ فوى  لوك  ؟ درو أحذف من  شىء أم ب

 عجبنوى أ ّدوم »   « عجبنوى أ ّدوم هوو  قووم»وبيرها   فال يقوول فوى  «أو»بيل 
وب  ختص هذا الحكم بالضمير إ ا وان مبتدأ ، بل ألن  ب  علم الحذف ،  « قوم

الضاب  أن  متى احتمل الكالم الحذف وعدم  لم  جز حذف العائد ، و لك وموا 

صوال  لعوون  علوى ـ  بير  لوك الضومير المحوذوفـ  إ ا وان فى الصلة ضمير
  فوال  جووز حوذف الدواء مول  «جاء الذو ضوربت  فوى نار »الموصول ، نحو 

 ألن  ب  علم المحذوف. «جاء الذو ضربت فى نار »ول   ضربت    فال يق

وبدذا   در لك ما فى والم المصنف مل اإل دام   فانو  لوم  بويّل أنو  متوى 
صل  ما بعد الضمير ألن  كون صلة ب  حذف ، سواء أوان الضومير مرفوعوا 

أو منصوبا أو مجرورا ، وسواء أوان الموصول أ ّا أم بيرها ، بل ربما  شعر 

ر والمووو  بوووون الحكوووم مخصوووو، بالضووومير المرفووووع ، وبغيووور أو مووول ظووواه
الموصوووبت   ألن والموو  فووى  لووك ، واألموور لوويه وووذلك ، بوول ب  حووذّف مووع 

وب مووع بيرهووا متووى صوول  مووا بعوودها ألن  كووون صوولة ومووا يقوودم ، نحووو  «أو»

وووووذلك  «جووواء الوووذو هوووو أبوووو  منطلوووظ ، و عجبنوووى أ ّدوووم هوووو أبوووو  منطلوووظ»
جاءنى الذو ضربت  فى نار  ، وموررت بالوذو »ور ، نحو المنصوب والمجر

 عجبنووى أ ّدووم ضووربت  فووى نار  ، ومووررت بوووبيدم »و ،  «مووررت بوو  فووى نار 

 .«مررت ب  فى نار 
* * * 
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إلوى العائوود  «إلووى  خور ـ  والحوذف عنوودهم وثيور منجلوى»وأشوار بقولو    

 لمنصوب.
ام أو بوصف ، وشرط جواز حذف  أن  كون   متصال ، منصوبا ، بفعل ي

 .«جاء الّذو ضربت  ، والّذو أنا معطيك  نرهم»نحو 

ومنوو   «جوواء الووذو ضووربت»فتقووول  «ضووربت »فيجوووز حووذف الدوواء موول 
هررذَا الَّررِذي بَعَررَ  هللاُ أَ )وىولوو  يعووالى    (ذَْرنِررا َوَمررْن َخلَْقررُت َوِحيررداً )ىولوو  يعووالى   

 .(1) «خلقت  ، وبعث »التقد ر  (َرُسوالً 

الووذو أنووا معطيووك »  فتقووول  «معطيكوو »حووذف الدوواء موول ووووذلك  جوووز 
 ومن  ىول    «نرهم
 ـ  (34)

 موووووا هللا موليوووووك فضووووول فاحمدنووووو  بووووو  

 فمووووووا لوووووودو بيوووووور  نفووووووع وب ضوووووورر   

  

 يقد ر    الذو هللا موليك  فضل ، فحذفت الداء.
__________________ 

حوذف العائود المنصووب  ( لم  وذور الشوارح شويوا مول الشوواهد مول الشوعر العربوى علوى جوواز1)

بالفعل المتصرف ، بول اوتفوى بوذور اآل تويل الكور متيل   ألن مجيوو  فوى القور ن نليول علوى وثورة 

 استعمال  فى الفصي  ، ومل  لك ىول عروة بل حزام  

 مووووووووووووا هووووووووووووو إّب أن أراهووووووووووووا فجوووووووووووواءةو

 فوبدووووووووووت حتّووووووووووى مووووووووووا أوووووووووووان أجيووووووووووب    

  

 أصوووورف عوووول جدووووى الّووووذو ونووووت أريوووووى و

 أعووووووودنت حووووووويل أجيوووووووب أنسوووووووى الّوووووووذو و   

  
أران أن  قووول   أصوورف عوول وجدووى الووذو ونووت أريويوو  ، وأنسووى الووذو أعدنيوو  ، فحووذف 

 العائد المنصوب بوريوى وبوعدنت ، وول مندما فعل يام متصرف  
 هذا البيت مل الشواهد التى  وروها ولم  نسبوها إلى ىائل معيل.ـ  34

 إحسان. «فضل»إ ا أعطا  إ اها اسم فاعل مل أوب  النعمة ،  «موليك»اللغة   
 ، ومنة جاءيك مل عند  مل بير المعنى   الذو  منحك هللا مل النعم فضل من  عليك
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  ، واعلم أن  هوو الوذو  نفعوك و ضورك أن يستوجب علي  سبحان  شيوا مل  لك   فاحمد ربك علي

 ، وأن بير  ب  ملك لك شيوا مل نفع أو ضر.

مولى   خبر عول لفوظ الجاللوة  «موليك»مبتدأ  «هللا»اسم موصول مبتدأ  «ما»اإلعراب   

، ول  فاعل مستتر في  عائد على ابسم الكور م ، والكواف ضومير المخاطوب مبنوى علوى الفوت  فوى 

و المفعول األول ، ول  مفعول ثان محوذوف وهوو العائود علوى الموصوول محل جر باإلضافة ، وه

، والتقوود ر   موليكوو  ، والجملووة موول المبتوودأ والخبوور ب محوول لدووا موول اإلعووراب صوولة الموصووول 

وفاعلو  ضومير  الفواء عاطفوة ، احمود   فعول أمور. «فاحمدنو »الموصوولة  «موا»خبر عل  «خير»

 «بو »ن نون التوويد ، والضمير البوارز المتصول مفعوول بو  مستتر في  وجوبا يقد ر  أنت ، والنو

ظورف  «لودو»الفواء للتعليول ، وموا   نافيوة يعمول عمول لويه  «فموا»جار ومجرور متعلوظ باحمود 

مقوودم علووى اسوومدا ، وجوواز يقد موو  ألنوو  ظوورف  توسووع فيوو  ، ولوودو  «مووا»متعلووظ بمحووذوف خبوور 

الغائب العائود علوى هللا مضواف  مضاف إلي  ، وبير مضاف وضمير «بير »مضاف وبير مل 

معطوووف علووى نفووع ،  «ضوورر»الووواو عاطفووة. وب   نافيووة  «وب»مووؤخر  «مووا»اسووم  «نفووع»إليوو  

مبتوودأ  «نفووع»و متعلووظ بمحووذوف خبوور مقوودم ،  «لوودو»و نافيووة مدملووة ،  «مووا»و جوووز أن يكووون 

 مؤخر.
سم الموصول ألنو  حيث حذف الضمير العائد على اب «ما هللا موليك»الشاهد في    ىول    

منصوب بوصف ، وهذا الوصف اسم فاعل ، وأصل الكالم   ما هللا موليك  ، أو   بالشىء الوذو 

 هللا يعالى معطيك  هو فضل وإحسان من  عليك.
واعلم أن   شترط فى حوذف العائود المنصووب بالوصوف أب  كوون هوذا الوصوف صولة ألل 

 فى ىول الشاعر   فان وان الوصف صلة ألل وان الحذف شا ا ، وما
 موووووووا المسوووووووتفّز الدووووووووو محموووووووون عاىبوووووووة

 لووووووووو أيووووووووي  لوووووووو  صووووووووفو بووووووووال ووووووووودرو   

  
وان  نبغى أن  قول   ما المستفز  الدووو محموون عاىبوة ، فحوذف الضومير المنصووب موع 

 ان ناصب  صلة ألل ، ومثل  ىول اآلخر  
 فووووووى المعقووووووب البغووووووى أهوووووول البغووووووى مووووووا

  ندووووووووووووى اموووووووووووورأ حازمووووووووووووا أن  سوووووووووووووما   

  
  قول   فى المعقب  البغى ، فلم  تسع ل . أران أن

وإنما  متنع حذف المنصوب بصلة أل إ ا وان هذا المنصوب عائودا علوى أل نفسودا   ألنو  

 هو الذو  دل على اسمية أل ، فا ا حذف زال الدليل على  لك.
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ووالم المصنف  قتضوى أنو  وثيور ، ولويه ووذلك   بول الكثيور حذفو  مول 

 الوصف فالحذف من  ىليل. [مع]الفعل المذوور ، وأما 
جوواء الووذو إ ّووا  »لووم  جووز الحووذف ، نحووو  (1)فووان وووان الضوومير منفصووال 

ووذلك  متنع الحذف إن وان متصال منصوبا  «إ ا »فال  جوز حذف  «ضربت

فوال  جووز  «جاء الذو إنّ  منطلظ»نحو ـ ـ  وهو الحرفـ  بغير فعل أو وصف
 حذف

__________________ 

جوز حذف  هو الضمير الواجب ابنفصال ، فوما الضومير الجوائز ابنفصوال فيجووز ( الذو ب  1)

حذف  ، وإنما  كون الضمير واجب ابنفصال إ ا وان مقدما على عامل  وما فى المثال الوذو  وور  

الشارح ، أو وان مقصورا علي  وقولك   جواء الوذو موا ضوربت إب إ وا  ، والسور فوى عودم جوواز 

جوواء الووذو إ ووا  »  المووتكلم  فوووت بسووبب حذفوو  ، أب يوورو أنووك إ ا ىلووت حذفوو  حينوووذ أن بوور

 «جواء الوذو ضوربت»وان المعنى   جواء الوذو ضوربت  ولوم أضورب سووا  ، فوا ا ىلوت  «ضربت

جواء الوذو موا ضوربت إب »صار بير نال على أنك لوم يضورب سووا  ، وووذلك الحوال فوى ىولوك 

جواء الوذو موا »ولوم يضورب بيور  ، فوا ا ىلوت   فان  بدل على أنك ىود ضوربت هوذا الجوائى  «إ ا 

 نل الكالم على أنك لم يضرب هذا الجائى فحسب. «ضربت

 فوما المنفصل جوازا فيجوز حذف  ، والدليل على  لك ىول الشاعر  
 * ما هللا موليك فضل فاحمدن  ب *

وىود  « موا هللا موليوك إ وا»و جووز أن  كوون  «موا هللا موليكو »فان التقد ر  جوز أن  كوون 

السر فوى جوواز الووجديل ، ومموا  ودل علوى جوواز حوذف  (فى مباحث الضمير)عرفت فيما سبظ 

ِهيَن بِمرا آتراهُْم َربُُّهرمْ )الجائز ابنفصال ىول هللا يعالى    ُِ بالوذو »فانو   جووز أن  كوون التقود ر  (فرا

يحمول عليو  يقوود ر والثوانى أولوى   ف «بالوذو  يواهم إ وا  ربدوم»وأن  كوون التقود ر  « يواهمو  ربدوم

ررا َرَزْقنرراهُْم يُْنِعقُررونَ وَ )اآل ووة الكر مووة ، ووووذلك ىووول هللا يعووالى    فانوو   جوووز أن  كووون التقوود ر  (ِممَّ

 .«ومل الذو رزىناهم إ ا »وما  جوز أن  كون التقد ر  «ومل الذو رزىناهمو »
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و بفعول نواىص ، نحو [متصوال]، ووذلك  متنع الحذف إ ا وان منصوبا  (1)الداء 

 .«جاء الذو وان  ز د»
* * * 

 ووووووذاك حوووووذف موووووا بوصوووووف خفضووووووا

(2)وونوووت ىوووا  بعووود أمووور مووول ىضوووى    
 

  
 وووووذا الّووووذو جووووّر بمووووا الموصووووول جوووور

 (3) «مووووّر بالّووووذو مووووررت فدووووو بوووور»ك    
  

__________________ 

إشووارة إلووى أن الممنوووع هووو حووذف الضوومير  «فووال  جوووز حووذف الدوواء»( إنمووا ىووال الشووارح 1)

لحرف مع إبقاء الحرف ، فوما إ ا حذفت الضومير والحورف الناصوب لو  جميعوا فانو  المنصوب با

هوذا إ ا ىودرت  (أَْيرَن لُرَرُائَِا الَّرِذيَن ُُْنرتُْم تَْنعُُمرونَ )ب  متنع ، ومل  لك ىول هللا سبحان  ويعوالى   

 على حد ىول وثير   أندم شروائى ، (أَْيَن لَُرُائَِا الَِّذيَن ُُْنتُْم تَْنعُُمونَ )أصل الكالم   

 ىوووووووود زعمووووووووت أنّووووووووى يغيّوووووووورت بعوووووووودهاو

  ؟موووووووول  ا الّووووووووذو  ووووووووا عووووووووّز ب  تغيّوووووووورو   
  

 لم  كل مل هذا النوع. «الذ ل ونتم يزعموندم شروائى»فان ىدرت األصل 
 «حووذف»الجووار والمجورور متعلووظ بمحوذوف خبوور مقودم ، والكوواف حورف خطوواب  «ووذاك»( 2)

وصوول مضواف إليو  مبنوى علوى السوكون فوى محول اسوم م «ما»و مبتدأ مؤخر ، وحذف مضاف 

خفض   فعول موا  مبنوى  «خفضا»اآليى  «خفض»جار ومجرور متعلظ بقول   «بوصف»جر 

والجملوة ب  «موا»للمجدول ، ونائب الفاعل ضمير مسوتتر فيو  فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون علوى 

أنووت   مبتوودأ  الكوواف جووارة لقووول محووذوف ، أو وقولووك ، «وونووت»محوول لدووا موول اإلعووراب صوولة 

ظرف متعلظ بمحوذوف نعوت للقوول الوذو ىودرنا  مجورورا بالكواف ،  «بعد»خبر المبتدأ  «ىا »

جار ومجرور متعلظ بمحذوف نعوت ألمور ، أو  «مل ىضى»مضاف إلي   «أر»و وبعد مضاف 

ِِ مرا أَْنرَت قراٍض )  بعد فعول أمور مشوتظ مول موانة ىضوى ،  شور إلوى ىولو  يعوالى    وموا ىوال  (فَراْق

 ارح.الش

 «جور»اسم موصول مبتودأ موؤخر  «الذو»جار ومجرور متعلظ بمحذوف خبر مقدم  «وذا»( 3)

فعوول مووا  مبنووى للمجدووول ، ونائووب الفاعوول ضوومير مسووتتر فيوو  جوووازا يقوود ر  هووو  عووون علووى 

 ومجرور متعلظجار  «بما»والجملة ب محل لدا صلة  «الذو»
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شورع فوى الكوالم  لما فرغ مل الكالم على الضمير المرفووع والمنصووب

 على المجرور ، وهو إما أن  كون مجرورا باإلضافة ، أو بالحرف.
فان وان مجرورا باإلضافة لم  حذف ، إب إ ا وان مجرورا باضافة اسوم 

جوواء الووذو أنووا ضووارب    اآلن ، أو »فاعوول بمعنووى الحووال أو ابسووتقبال ، نحووو 

   فتقول   جاء الذو أنا ضارب ، بحذف الداء. «بدا
جاء الوذو أنوا بالمو  ، أو »وان مجرورا بغير  لك لم  حذف ، نحو  وإن

إلوى ىولو   «وونوت ىوا »وأشوار بقولو     «أنا مضروب  ، أو أنوا ضوارب  أموه

ِِ ما أَْنَت قاٍض ) يعالى   فحوذفت الدواء ، ووووّن  «ما أنوت ىاضوي »التقد ر  (فَاْق
بمعنوى الحوال المصنف استغنى بالمثال عل أن  قيّد الوصوف بكونو  اسوم فاعول 

 أو ابستقبال.

وإن وان مجرورا بحرف فال  حذف إب إن نخل على الموصوول حورف 
موررت بالوذو موررت »لف ا ومعنى ، وايفظ العامل فيدما مانة ، نحو    مثل   

 «موررت بالوذو موررت»فيجووز حوذف الدواء   فتقوول    «ب  ، أو أنت ماّر بو 

ررا تَْشرر)ىووال هللا يعووالى    مووررت بالووذو »أو   منوو  ، ويقووول    (َربُونَ َويَْشررَرُب ِممَّ
 أو ب  ، ومن  ىول    «أنت مارّ 

__________________ 

فعل ما  ، وفاعل  ضومير مسوتتر  «جر»مفعول مقدم لجر اآليى  «الموصول»بالفعل الذو ىبل  

الكوواف جووارة لقووول  «وموور»والجملووة ب محوول لدووا صولة  «مووا»فيو  جوووازا يقوود ر  هووو  عووون علوى 

وهى ومجرورها  تعلقوان بمحوذوف خبور لمبتودأ محوذوف ، أو   و لوك ووائل وقولوك ،  محذوف ،

جار ومجرور متعلوظ بمور  «بالذو»مر   فعل أمر ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبا يقد ر  أنت 

وىولو     «بو »فعل وفاعل. والجملة ب محل لدا صلة ، والعائد محذوف يقد ر   «مررت»السابظ 

عووة فووى جووواب شوورط محووذوف ، وهووو   ضوومير منفصوول مبتوودأ ، بوور   خبوور الفوواء واى «فدووو بوور»

 المبتدأ. وجملة المبتدأ وخبر  فى محل جزم جواب  لك الشرط المحذوف.
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 ـ  (35)

 ىووود ونووووت يخفوووى حووووّب سووومراء حقبووووةو

 فووووووب  بن مندووووووا بالّووووووذو أنووووووت بووووووائ     

  

 أو   أنت بائ  ب .
__________________ 

شدان العبسى ، الشاعر المشدور والفارس المذوور ، مل ولموة مطلعدوا هذا البيت لعنترة بل ـ  35

  

 طربوووووووووت وهاجتوووووووووك الّ بووووووووواء الّسووووووووووان  

 بووووووووداة بوووووووودت مندووووووووا سووووووووني  وبووووووووارح    

  

 يغالووووووووت بووووووووى األشووووووووواّ حتّووووووووى وونّمووووووووا

 بزنوووود ل فووووى جووووو فووووى موووول الوجوووود ىووووانح    

  
موك ، أثوارت ه «هاجتوك»الطورب   خفوة يعتر وك مول سورور أو حوزن  «طربوت»اللغة   

جمووع سوان  ، وهووو موا أيوواك عول  مينووك فوووبك  «السوووان »جمووع ظبوى  «ال بواء»وبعثوت شوووىك 

هو ضود السوان  ، وهوو موا أيواك  «بارح»مياسر  مل ظبى أو طير أو بيرهما ، و قال ل    سني  

اسم فاعول مول ىودح الزنود ىودحا ، إ ا ضورب  لتخورج منو  النوار  «ىانح»عل  سارك فوبك ميامن  

 «فوب »فى األصل يطلظ على ثمانيل عاما ، وىد أران بدا المدة الطو لة ـ  بكسر فسكونـ  «حقبة»

أو اآلن ، فحووذف همووزة الوصوول  «بن»أو أعلنوو  وأظدوور     «بوواح بوواألمر  بوووح بوو »أموور موول 

والدمزة التى بعدم الالم ، ثم فت  الالم لمناسبة األلف ، وىيل   بل هوى لغوة فوى اآلن ، ومثلو  ىوول 

 عطية  جر ر بل 
 أبن وىوووووووووووود نزعووووووووووووت إلووووووووووووى نميوووووووووووور

 فدوووووووووذا حووووووووويل صووووووووورت لدوووووووووم عوووووووووذابا   

  
 وىول اآلخر  

 أب  ووووووووووا هنووووووووووود هنووووووووووود بنوووووووووووى عميووووووووووور

  ؟أرّ  بن وصووووووووووووووووووووووولك أم جد ووووووووووووووووووووووود   
  

 وىول أشجع السلمى  
 أبن اسوووووووووووترحنا واسوووووووووووتراحت روابنوووووووووووا

 أمسوووووك مووووول  جووووودو ومووووول ووووووان  جتووووودو و   

  
 وروو األعلم بيت الشاهد  

 قبووووووووةيعّز ووووووووت عوووووووول  ووووووووورو سووووووووميّة ح

 فوووووووب  عنوووووووك مندوووووووا بالوووووووذو أنوووووووت بوووووووائ     

  
 وأنشد  األخف  وما فى الشرح ، وهو وذلك فى المشدور مل شعر عنترة.

 وان   فعل ما  ناىص ، وياء «ونت»حرف يحقيظ  «ىد»اإلعراب   
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مووررت بالّووذو بضووبت »فووان اختلووف الحرفووان لووم  جووز الحووذف ، نحووو   

 «الوذو موررت بو  علوى ز ودمررت ب»ووذلك  «علي »فال  جوز حذف  «علي 
من    بختالف معنى الحرفيل   ألن الباء الداخلوة علوى  «ب »فال  جوز حذف 

الموصول لاللصاّ ، والداخلة على الضمير للسببية ، وإن اختلف العامالن لم 

 .«ب »فال  جوز حذف  «مررت بالّذو فرحت ب » جز الحذف أ ضا ، نحو   
أو  «وذا الذو جّر بما الموصوول جورّ » وهذا ول  هو المشار إلي  بقول   

 مررت»، نحو    (1)وذلك  حذف الضمير الذو جّر بمثل ما جّر الموصول ب  
__________________ 

فعول مضوارع ، وفاعلو  ضومير مسوتتر  «يخفوى»المخاطب اسم  مبنى على الفت  فوى محول رفوع 

مفعوول  «حوب»محول نصوب فوى  «ووان»في  وجوبا يقد ر  أنت ، والجملة مل يخفى وفاعل  خبر 

 «فوب »ظورف زموان متعلوظ بتخفوى  «حقبة»مضاف إلي   «سمراء»و ب  لتخفى ، وحب مضاف 

 «بالوذو»ظرف زمان متعلظ بوب   «بن»فعل أمر ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبا يقد ر  أنت 

مبتوودأ وخبوور ، والجملووة مندمووا ب محوول لدووا صوولة  «أنووت بووائ »جووار ومجوورور متعلووظ بووب  أ ضووا 

موصول المجرور محال بالبواء ، والعائود محوذوف ، ويقود ر الكوالم   فوب  اآلن بالوذو أنوت بوائ  ال

 ب .

حيوث استسواغ الشواعر حوذف العائود المجورور علوى  «بالذو أنت بوائ »الشاهد في    ىول  

ـ  وهوو البواءـ  الموصول مل جملوة الصولة   لكونو  مجورورا بمثول الحورف الوذو جور الموصوول

ومعنوى    «بوائ »والثوانى  «بو »وصول متحد مع العامل فوى العائود موانة   األول والعامل فى الم

 ألندما جميعا مل البوح بمعنى اإلظدار واإلعالن.
( ومثل  أن  كون الموصول وصفا بسم ، وىد جر هذا الموصوف بحرف مثل الذو موع العائود 1)

 ، ومن  ىول وعب بل زهير  

 إن يعووووووول نفسوووووووك بووووووواألمر الّوووووووذو عنيوووووووت 

 نفووووووس ىووووووم سوووووموا ي فووووور بموووووا ظفوووووروا   

  

 ب يووووووورونّل إلوووووووى األمووووووور الّوووووووذو رونوووووووت 

 أبنوووووواء  عصووووووور حووووووويل اضوووووووطّرها القووووووودر   
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فاسوتغنى بالمثوال عول  ووور  «بالوذو موررت بو »أو    «بالّوذو موررت فدوو بور

 بقية الشروط التى سبظ  ورها.
* * * 

__________________ 

 ورنا .ففى ول بيت مل هذ ل البيتيل شاهد لما  

بواألمر الوذو  فوان التقود ر فيو    «باألمر الذو عنيت»أما البيت األول فان الشاهد في  ىول  

عنيت ب  ، فحوذف المجورور ثوم الجوار   لكوون الموصووف بالموصوول مجورورا بمثول الوذو جور 

  لك العائد.
إلوى األمور  فان يقد ر الكالم   «إلى األمر الذو رونت»وأما البيت الثانى فالشاهد في  ىول  

مجورورا ـ  وهوو األمورـ  الذو رونت إلي  ، فحذف المجرور ، ثم حذف الجار   لكون الموصوف

 بحرف مماثل للحرف الذو جر ب   لك العائد.

* * * 
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 المعّرف بوناة التّعر ف

 أل حووووورف يعر وووووف ، أو الووووواّلم فقووووو  ، 

 (1) «الوووونّم »فوووونم  عّرفووووت ىوووول فيوووو       
  

ونحو    فقال الخليل  «الرجل»تعر ف فى اختلف النحو ون فى حرف ال
، وىووال سوويبو     هووو الووالم وحوودها   فووالدمزة عنوود الخليوول  «أل»المعووّرف هووو 

 .(2)همزة ىطع ، وعند سيبو   همزة وصل اجتلبت للنطظ بالساول 
__________________ 

ة عاطفو «أو»مضاف إليو   «يعر ف»و خبر المبتدأ ، وحرف مضاف  «حرف»مبتدأ  «أل»( 1)

 «فقو »مبتودأ ، وخبور  محوذوف  ودل عليو  موا ىبلو  ، والتقود ر   أو الوالم حورف يعر وف  «الالم»

ويقود ر  «الوالم»حوال مول ـ  أو ووافـ  الفاء حرف زائد لتز يل اللفظ ، وى    اسم بمعنوى حسوب

علوى هوذا  «ىو »و الكالم   أو الالم حال وون  وافيك ، أو الفاء ناخلة فوى جوواب شورط محوذوف 

وإموا اسوم بمعنوى وواف خبور  «إ ا عرفوت  لوك فانتو »ويقد ر الكالم  !سم فعل أمر بمعنى انت إما ا

فعول وفاعول ،  «عرفوت»مبتودأ  «نمو »لمبتدأ محذوف ، أو إ ا عرفوت  لوك فدوو وافيوك ، وىولو  

فعل أمر ، وفاعل  ضمير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت  «ىل»والجملة فى محل رفع نعت لنم  

مفعوول بو  لقول    «الونم »جار ومجرور متعلوظ بقول  «في »محل رفع خبر المبتدأ ، والجملة فى 

جوواب الشورط  «ىول»فعل شرط حوذفت أنايو  ، وجملوة  «عرفت»ألن  مقصون لف   ، وىيل   إن 

حووذفت منوو  الفوواء ، والتقوود ر   نموو  إن عرفتوو  فقوول فيوو  الوونم  ، أو إن أرنت يعر فوو  ، وجملووة 

 خبر المبتدأ ، وهو يكلف ب ناعى ل .ـ  على هذاـ  الشرط وجواب 

برمتدووا ، وأن الدمووزة همووزة أصوولية ، وأندووا  «أل»(  هووب الخليوول إلووى أن أناة التعر ووف هووى 2)

همووزة ىطووع   بوودليل أندووا مفتوحووة   إ  لووو وانووت همووزة وصوول لكسوورت   ألن األصوول فووى همووزة 

ضومدا أو فتحدوا   الوصل الكسور ، وب يفوت  أو يضوم إب لعوار  ، ولويه هنوا عوار   قتضوى 

 علدا فى ابستعمال همزة وصل ،وبقى علي  أن  جيب عما نعا إلى ج
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لقيووت رجووال فوورمووت »واأللووف والووالم المعّرفووة يكووون للعدوود ، وقولووك   

َُمررا أَْرَسرررْلنا إِلرررى فِْرَعررْوَن َرُسررروالً ، فَعَصرررى فِْرَعرررْوُن )وىولووو  يعوووالى    «الّرجوول

ُسررو َ  ْنسرراَن لَِعررا ُخْسرررٍ )   وبسووتغراّ الجوونه ، نحووو (الرَّ وعالمتدووا أن  (إِنَّ اْْلِ

 «الّرجول خيور مول المورأة»ولتعر وف الحقيقوة ، نحوو    «ولّ » صل  موضعدا 

 أو   هذ  الحقيقة خير مل هذ  الحقيقة.
ـ  مثوول سووبب وأسووبابـ  ضوورب موول البسوو  ، والجمووع أنموواط «الوونم »و 

 د ، وذا فال  الجوهرو.الجماعة مل الناس الذ ل أمرهم واحـ  أ ضاـ  والنّم 

* * * 

 ىووووووووود يوووووووووزان بزموووووووووا   ووووووووووالاّلت ، و

(1)اآلن ، والّوووووووووذ ل ، ثوووووووووّم الّوووووووووالت و   
 

  

 بضوووووووووووطرار   وبنوووووووووووات األوبووووووووووورو

(2)الّسورو  «وطبت النّفه  ا ىيه»وذا ،    
 

  
__________________ 

ا  وثورة والجواب عند  أندا إنما صارت همزة وصل فى ابستعمال   لقصود التخفيوف الوذو اىتضو

استعمال هذا اللفظ. و هب سيبو   رحم  هللا إلى أن أناة التعر ف هى الوالم وحودها ، وأن الدموزة 

زائدة ، وأندا همزة وصول أيوى بدوا يوصوال إلوى النطوظ بالسواول ، فوان ىيول   فلموا ا أيوى بوالدمزة 

كانوت إموا أن أجيب عل  لك بوندوا لوو حرووت ل ؟ليتوصل بدا إلى النطظ بالساول ولم يتحرك الالم

يحرك بالكسر فتلتبه بالم الجر ، أو بالفت  فتلتبه بالم اببتوداء ، أو بالضوم فتكوون مموا ب ن يور 

ل  فى العربية   فألجل  لك عدل عل يحر ك الالم ، وأبقيوت علوى أصول وضوعدا. وجوىء بدموزة 

 الوصل ىبلدا.

اعول ضومير مسوتتر فيو  فعل مضارع مبنى للمجدوول ، ونائوب الف «يزان»حرف يقليل  «ىد»( 1)

حال مل مصدر الفعل السوابظ ، ويقود ر    يوزان حوال  «بزما» «أل»جوازا يقد ر  هى  عون إلى 

وون الز د بزما ، وىيل   هو مفعول مطلظ   وهوو وصوف لمصودر محوذوف   أو ز ودا بزموا ، 

أ جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف خبوور لمبتوود «وووالالت»وأنكوور هووذا ابوول هشووام علووى المعووربيل 

 معطوفات على الالت. «واآلن ، والذ ل ، ثم الالت»محذوف ، والتقد ر   و لك وائل والالت 

 الكاف جارة لقول «وبنات»ان جار ومجرور متعلظ بتز «بضطرار»( 2)
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فوى ـ   ور المصنف فى هذ ل البيتيل أن األلف والالم يويى زائدة ، وهوى

 على ىسميل   بزمة ، وبير بزمة.ـ  ز انيدا
وهوو اسوم صونم ووان بمكوة ، وب  (1) «الوالت»بوـ  مثّل الزائدة الالزموة ثم

، واختلووف فووى األلووف والووالم  (2)وهووو ظوورف زمووان مبنووى علووى الفووت   «اآلن»

 الداخلة علي   
__________________ 

محذوف ، وهى ومجرورها  تعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، أو   و لك ووائل وقولوك إلود 

جار ومجرور متعلظ بمحذوف خبور لمبتودأ مول  «وذا»مضاف إلي   «األوبر»و ، وبنات مضاف 

منوانو  «ىويه»حورف نوداء  « ا»يمييز  «النفه»فعل وفاعل  «طبت»مانة القول محذوف أ ضا 

طبوت الونفه  وا »نعت ل  ، ويقد ر الكوالم   وىولوك    «السرو»مبنى على الضم فى محل نصب 

 وذلك. «ىيه

وضع  لمعنا  العلمى ، سواء أوان مريجال أم ووان منقووب    «أل»نت ( مثل الالت ول علم ىار1)

السووموأل ، وهووو اسووم شوواعر  وىوود ىارنووت وضووع    «أل»فمثووال المريجوول موول األعووالم التووى فيدووا 

وىود  «أل»جاهلى مشودور  ضورب بو  المثول فوى الوفواء ، ومثوال المنقوول مول األعوالم التوى فيدوا 

، وهو فى األصل مؤنث األعز وصف مل العزة ، ثم سومى ىارنت وضع  للعلمية أ ضا   العزو 

بوو  صوونم أو شووجرة وانووت بطفووان يعبوودها ، ومنوو  الووالت   وهووو فووى األصوول اسووم فاعوول موول لووت 

السو ظ  لت    ثم سمى ب  صنم   وأصل  بتشود د التواء   فلموا سومى بو  خففوت يواؤ    ألن األعوالم 

 ل مضارع ماضي  وسع ثم سمى ب .فان أصل  فع «اليسع»وثيرا ما  غير فيدا ، ومن  

فوذهب ىووم إلوى أن  ؟مبنى على الفت    ثم اختلفوا فى سبب بنائ  «اآلن»( أوثر النحاة على أن 2)

الحضوور ة   وهووذا الوورأو هووو الوذو نقلوو  الشووارح عوول المصوونف  «أل»علوة بنائوو  يضوومن  معنووى 

أخورو  «أل»لتضومن  معنوى الموجونة فيو  زائودة   وبنواؤ   «أل»وجماعة   وهؤبء  قولون   إن 

 فى ىول نصيب بل رباح   «األمه»بير موجونة   ون ير  لك بناء 

 إنّووووووووى وىفووووووووت اليوووووووووم واألمووووووووه ىبلوووووووو  و

 ببابوووووووك حتّوووووووى ووووووووانت الّشووووووومه يغووووووورب    

  
 بير الموجونة في  ، وهذا «أل»فاندم جعلوا بناء  فى هذا وما أشبد  لتضمن  معنى 
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   «مررت بدذا الّرجول»ا فى ىولك   فذهب ىوم إلى أندا لتعر ف الحضور وم

 بمعنى هذا الوىت ، وعلى هذا ب يكون زائدة ، و هب ىوم»اآلن »ألن ىولك   
إلى أندا زائدة ، وهو مبنّى لتضمن  معنى الحرف ، وهو بم ـ  مندم المصنفـ 

 الحضور.

والمووران بدمووا مووا نخوول عليوو   «الوواّلت»و ،  «الووذ ل»بووـ  ـ أ ضوواـ  ومثّوول
موصوووبت ، وهووو مبنووى علووى أّن يعر ووف الموصووول بالّصوولة   موول ال «أل»

فتكون األلف والالم زائدة ، وهو مذهب ىوم ، واختار  المصنف ، و هب ىوم 

فان لم يكل فيو   «الذو»إن وانت في  نحو    «أل»بـ  إلى أن يعر ف الموصول
 فاندووا يتعوورف باإلضوووافة   فعلووى هوووذا «أ ّوووا»إب  «مووول ، ومووا»فبنيّتدووا نحووو   

ِيرراَط )المذهب ب يكون األلف والالم زائدة ، وأما حذفدا فى ىراءة مول ىورأ   

فال  دّل على أندا زائدة   إ   حتمل أن يكون حذفت شذو ا  (الَِّذيَن أَْنعَْمَت َعلَْيِهمْ 
ـ  مول بيور ينوو ل «سوالم علويكم»وإن وانت معّرفة ، وموا حوذفت مول ىوولدم   

 .«الّسالم عليكم» ر دون 

على العلوم ، وقوولدم ـ  اضطراراـ  الزائدة بير الالزمة فدى الداخلةوأما 
 ومن  ىول    «بنات األوبر»علم لضرب مل الكموة  «بنات أوبر»فى 

__________________ 

لضومن  معنوى  «اآلن»عجيب مندم   ألندم ألغوا الموجون ، واعتبروا المعدوم ، وىوال ىووم   بنوى 

لشوبد  بوالحرف شوبدا  «اآلن»ىت ، وهذا ىول الزجاج ، وىيل   بنى اإلشارة   فان  بمعنى هذا الو

بخووالف بيوور  موول أسووماء الزمووان وحوويل  ؟جمون ووا ، أب يوورو أنوو  ب  ثنووى وب  جمووع وب  صووغر

ووىوت وزمول وسواعة   وموول النواس مول  قووول   اآلن اسوم إشوارة إلوى الزمووان ، وموا أن هنوا اسووم 

ضمن  معنى وان حق  أن  وؤنو بوالحرف ، ومول النحواة مول إشارة إلى المكان   فبناؤ  على هذا لت

 هب إلى أن  معرب ، وأن  مالزم للنصب على ال رفية وىد  خرج عندا إلى الجر بمول ، فيقوال   

وهووذا ىووول ب  مكوول القوودح فيوو  ، وهووو »سوووحالفك موول اآلن ، بووالجر ، و قووول صوواحب النكووت   

 ا . «صحيحةالراج  عندو ، والقول ببنائ  ب يوجد ل  علة 
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 ـ  (36)

 لقووووووووود جنيتوووووووووك أوموووووووووؤا وعسووووووووواىالو

 لقوووووود نديتووووووك عووووووول بنووووووات األوبووووووورو   

  
__________________ 

 هذا البيت مل الشواهد التى لم  عرفوا لدا ىائال ، وممل استشدد ب  أبو ز د فى النوانر.ـ  36

ووان  فوى حوذف الوالم وإ صوال الفعول إلوى مواـ  معنا  جنيوت لوك   ومثلو  «جنيتك»اللغة   

ً ) و (َوإِذا ُرالُوهُْم أَْو َوَزنُروهُمْ )ىولو  يعوالى   ـ  مجرورا ْرناهُ َمنراِز َ ) و (يَْبغُونَهرا ِعَوجرا  (َواْلقََمرَر قَردَّ
و جمع الكمء على وموة ، أ ضوا ، فيكوون المفورن خاليوا مول التواء ـ  بزنة فلهـ  جمع ومء «أومؤا»

ـ  جموع عسوقول «وعسواىال»نر اللغوة ، وهى فى جمع  ، على عكه يمرة ويمور ، وهوذا مول نووا

وهو نوع مل الكموة ، وووان أصول  عسواىيل ، فحوذفت اليواء وموا حوذفت فوى ىولو  ـ  بزنة عصفور

فانو  جموع مفتواح ، وووان ىياسو  مفوايي  ، فحوذفت اليواء ، و قووال    (َوِعْنرَدهُ َمعراتُِح اْلغَْيربِ )يعوالى   

بزنوة ـ  ، وووذا  قوال   العسواىل جموع عسوقل المفاي  جمع مفوت  ، ولويه جموع مفتواح ، فوال حوذف

ومووة صوغار مزببوة ولوون التوراب ، وىوال أبوو حنيفوة الود نورو   بنوات  «بنات األوبر»و ـ  منبر

 أوبر وموة وومثال الحصى صغار ، وهى رن وة الطعم.
فعوول  «جنيتووك»الووواو للقسووم ، والووالم للتوويوود ، وىوود   حوورف يحقيووظ  «ولقوود»اإلعووراب   

الوواو  «ولقود»معطووف علوى ىولو  أوموؤا  «وعسواىال»مفعوول ثوان  «أومؤا»ول أول وفاعل ومفع

 «عوول»فعوول وفاعوول ومفعووول  «نديتووك»حوورف يحقيووظ  «ىوود»و عاطفووة ، والووالم موطوووة للقسووم ، 

 مضاف إلي . «األوبر»و مجرور بعل ، وبنات مضاف  «بنات»حرف جر 
 «بنوات أوبور»م مضوطرا   ألن فى العل «أل»حيث زان  «بنات األوبر»الشاهد في    ىول  

، فوورارا موول اجتموواع معوورفيل ، وهمووا  «أل»علووم علووى نوووع موول الكموووة رنوء ، والعلووم ب يدخلوو  

 وأما ىول الشاعر  »حينوذ العلمية وأل ، فزانها هنا ضرورة ، ىال األصمعى   
 لقد نديتك عل بنات األوبر*و*

 فان  زان األلف والالم للضرورة ، ووقول الراجز  
 اعوووووووووووود أّم العموووووووووووورو موووووووووووول أسوووووووووووويرهاب

 حوووووووووووّراس أبوووووووووووواب لووووووووووودو ىصوووووووووووورها   
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بنوات »فز ودت األلوف والوالم ، وزعوم المبوّرن أن  «بنات أوبر»واألصل 

 بير زائدة.ـ  عند ـ  ليه بعلم   فاأللف والالم «أوبر
 ومن  الداخلة اضطرارا على التمييز ، وقول   

 ـ  (37)

 رأ توووووووك لّمووووووووا أن عرفوووووووت وجوهنووووووووا

   
وطبوووت الووونّفه  وووا ىووويه عووول صووودنت ، 

 عموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورو

  
__________________ 

وىول  خور  (وىد سبظ لنا  ور هذا البيت فى باب العلم ، ونسبنا  هناك ألبى النجم العجلى)

  
  وووووووا ليوووووووت أّم العمووووووورو وانوووووووت صووووووواحبى 

 مكووووووووان موووووووول أشووووووووتى علووووووووى الّروائووووووووب    

  
ن عرسوا مول ابول عورس ىال   وىد  جوز أن أوبر نكرة فعرف  بالالم ، وما حكوى سويبو   أ

 ا  والم األصمعى. «ىد نكر  بعضدم فقال   هذا ابل عرس مقبل
أن  مصونوع ب  حوتج ـ  نقال عل بعضدمـ  البيت لرشيد بل شداب اليشكرو ، وزعم التوزوـ  37

 ب  ، وليه وذلك   ألن العلماء عرفوا ىائل  ونسبو  إلي .

ل خالد اليشكرو ، وهو الموذوور فوى الخطاب لقيه بل مسعون بل ىيه ب «رأ تك»اللغة   

أو   ثباينوا فووى  «لموا أن عرفووت جالننوا»أران بووالوجو   وايدوم ، و وروو  «وجوهنوا» خور البيوت 

 ر وود أنووك رضوويت  «طبووت الوونفه»أعرضووت ونو ووت  «صوودنت»الحوورب وشوودة وىووع سوويوفنا 

 وان صد قا حميما لقيه ، ووان ىوم الشاعر ىد ىتلو . «عمرو»
  ألنو  فور عول صود ق  لموا رأو وىوع أسويافدم ، ورضوى مول الغنيموة  المعنى    نودن بقويه

 باإل اب   فلم  دافع عن  ، ولم  تقدم لألخذ بثورء بعد أن ىتل.
هنوا  «رأو»فعل وفاعل ومفعول ، ولويه بحاجوة لمفعوول ثوان   ألن  «رأ تك»اإلعراب   

 «وجوهنوا»اعول فعول وف «عرفوت»زائودة  «أن»ظرفيوة بمعنوى حويل يتعلوظ بورأو  «لما»بصر ة 

فعل وفاعول ، وهوو  «صدنت»وجو    مفعول ب  لعرف ، ووجو  مضاف والضمير مضاف إلي  

يمييووز  «الوونفه»فعوول وفاعوول ، والجملووة معطوفووة علووى جملووة صوودنت  «طبووت»و  «لمووا»جووواب 

منوانو ، وجملو  النوداء ب محول لدوا معترضوة بويل  «ىويه»و  وا   حورف نوداء ،  « ا ىيه»نسبة 

جار ومجرور متعلظ بصدنت ، أو بطبوت علوى أنو  ضومن  معنوى  «عل عمرو»  العامل ومعمول

 يسليت.
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فزان األلف والالم ، وهوذا بنواء علوى أن التمييوز  «وطبت نفسا»واألصل 

ب  كون إب نكرة ، وهو مذهب البصر يل ، و هب الكوفيون إلوى جوواز وونو  
 معرفة   فاأللف والالم عندهم بير زائدة.

وبنووات »يل اللووذ ل أنشوودناهما أشووار المصوونف بقولوو    وإلووى هووذ ل البيتوو

 .«وطبت النفه  ا ىيه السرو»، وىول     «األوبر
* * * 

 بعوووووووووض ابعوووووووووالم عليووووووووو  نخوووووووووالو

(1)للموووووو  مووووووا ىوووووود وووووووان عنوووووو  نقووووووال    
 

  
__________________ 

الوذو  جوب لو  ـ  حيث أنخل األلوف والوالم علوى التمييوز «طبت النفه»الشاهد في    ىول  

ضرورة ، و لك فى اعتبار البصر يل ، وىد  ور الشارح أن الكوفييل ب  وجبوون ينكيور ـ  كيرالتن

زائودة ،  «أل»التمييز ، بل  جوز عندهم أن  كون معرفة وأن  كوون نكورة   وعلوى  لوك ب يكوون 

 بل يكون معرفة.

مفعوول بو  لصودنت ، ويمييوز طبوت محوذوف ، والتقود ر  «الونفه»ومل العلماء مل ىوال   

على هذا   صدنت النفه وطبت نفسا  ا ىيه عل عمرو ، وعلى هذا ب  كوون فوى البيوت شواهد ، 

 ولكل فى هذا التقد ر مل التكلف ما ب  خفى.

جوار ومجورور متعلوظ  «علي »مضاف إلي   «األعالم»و مبتدأ ، وبعض مضاف  «وبعض»( 1)

ا يقد ر  هو  عوون علوى أل نخل فعل ما  ، وفاعل  ضمير مستتر في  جواز «نخال»بدخل اآليى 

جوار ومجورور متعلوظ بودخل ،  «للمو »، واأللف لالطالّ ، والجملة فى محول رفوع خبور المبتودأ 

فعل ما  ، واسوم   «وان»حرف يحقيظ  «ىد»اسم موصول مضاف إلي   «ما»و ولم  مضاف 

ولو  جار ومجرور متعلوظ بق «عن »ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون على بعض األعالم 

نقول   فعوول موا  مبنوى للمجدوول ، ونائوب الفاعوول ضومير مسوتتر فيو  جوووازا  «نقوال»نقول اآليوى 

يقد ر  هو  عون على بعوض األعوالم ، واأللوف لالطوالّ ، والجملوة فوى محول نصوب خبور ووان ، 

 والجملة مل وان ومعموليدا ب محل لدا صلة الموصول.
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 والفضوووووول ، والحووووووار  ، والنّعمووووووان   

(1)وحذفووووووووووووو  سووووووووووووويّان  فوووووووووووووذور  ا   
 

  

أن األلف والالم يكون معّرفة ، ويكوون زائودة ـ  فيما يقدمـ   ور المصنف

، وىد يقدم الكالم عليدما ، ثم  ور فوى هوذ ل البيتويل أندوا يكوون للمو  الّصوفة ، 

والمران بدا الداخلة على ما سّمى ب  مل األعوالم المنقولوة ، مموا  صول  نخوول 
وأوثور موا يودخل علوى المنقوول  «الحسول»   «لحسو»علي  ، وقولوك فوى  «أل»

وىوود يودخل علووى المنقووول موول  «الحووار »   «حووار »مول صووفة ، وقولووك فوى 

وعلوى المنقوول مول اسوم جونه بيور  «الفضل»   «فضل»مصدر ، وقولك فى 
 (2)وهو فى األصل مل أسوماء الودم  «النّعمان»   «نعمان»مصدر ، وقولك فى 

ثوة ن ورا إلوى األصول ، وحوذفدا ن ورا إلوى فوى هوذ  الثال «أل»  فيجوز نخول 
 الحال.

إلووى أن فائوودة نخووول األلووف  «للموو  مووا ىوود وووان عنوو  نقووال»وأشووار بقولوو  

 والالم الدبلة على ابلتفات إلى ما نقلت عن  مل صفة ، أو ما فى معناها.
__________________ 

و لوك ووائل والفضول جار ومجرور متعلظ بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، أو    «والفضل»( 1)

اسوم إشوارة  « ا»و مبتدأ ، و وور مضواف  «فذور»معطوفان على الفضل  «والحار  والنعمان»

معطووف علووى المبتودأ ، وحووذف مضوواف  الووواو حورف عطووف ، حووذف   «وحذفو »مضواف إليوو  

خبر المبتدأ وما عطوف عليو  ، مرفووع بواأللف نيابوة عول الضومة  «سيان»والضمير مضاف إلي  

 ، والنون عو  عل التنو ل فى ابسم المفرن  ألن  مثنى 

على نعمان هو وصف الحمرة التى  ودل  «أل»( هنا شيوان   األول أن الذو يلمح  حيل يدخل 2)

والثوانى   أن النواظم فوى وتواب  عليدا لف   بحسب األصل األول التزاما   ألن الحمر  بزمة للدم.

وضوع  ووالالت والعوزو والسووموأل ،  «رنوت ألمول أمثلوة العلووم الوذو ىا «نعموان»التسوديل جعول 

بعود وضوع   «أل»وهنا مثل ب  لما ز دت عليو   «وىد يزان بزما»وهذ  بزمة ، بدليل ىول  هناك 

والخطب فى هوذا سودل    «فذور  ا وحذف  سيان»للم  األصل ، وهذ  لبست بالزمة على ما ىال 

بووول   فيكووون موول النوووع األول ،  أحيانووا مقرونووا «النعمووان»ألنوو   حموول علووى أن العوورب سوومت 

 بدون أل   فيكون مل النوع الثانى. «نعمان»وسمت أحيانا أخرو 
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وحاصوول    أنووك إ ا أرنت بووالمنقول موول صووفة ونحووو  أنوو  إنمووا سوومى بوو  

ن ورا  «الحار »يفاؤب بمعنا  أييت باأللف والالم للدبلة على  لك ، وقولك   
أن   عي  و حر  ، وووذا ووّل موا نل علوى إلى أن  إنما سمى ب  للتفاؤل ، وهو 

معنى ونحوهما  وصف ب  فى الجملة ، وفضل ونحو  ، وإن لم ين ر إلى هوذا 

ون رت إلى وون  علما لم يدخل األلف والالم ، بل يقوول   فضول ، وحوار  ، 
ونعمان   فدخول األلف والالم أفان معنى ب  ستفان بدوندما   فليستا بزائدييل ، 

عم  لك ، ووذلك أ ضا ليه حذفدما وإثبايدما على السواء وما هو خالفا لمل ز

ظاهر والم المصونف ، بول الحوذف واإلثبوات  نوّزل علوى الحوالتيل اللتويل سوبظ 
 ورهما ، وهو أن  إ ا لم  األصل جىء باأللف والالم ، وإن لم  لمو  لوم  وؤت 

 بدما.

* * * 

 ىووووووووووود  صوووووووووووير علموووووووووووا بالغلبووووووووووو  و

(1)بووووو  مضووووواف أو مصوووووحوب أل والعق   
 

  

 ـ  إن ينوووان أو يضوووفـ  حوووذف أل  وو

(2)أوجوووب ، وفوووى بيرهموووا ىووود ينحوووذف    
 

  
__________________ 

خبوور  «علموا»فعوول مضوارع نوواىص  « صوير»الووواو لالسوتوناف ، ىوود   حورف يقليوول  «وىود»( 1)

اسم  صير موؤخر عول  «مضاف»جار ومجرور متعلظ بيصير  «بالغلب » صير مقدم على اسم  

أو   حوورف عطووف ، مصووحوب معطوووف علووى مضوواف ، ومصووحوب  «و مصووحوبأ»خبوور  

جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف خبوور  «والعقبووة»ىصوود لف وو    مضوواف إليوو   «أل»و مضوواف ، 

 لمبتدأ محذوف ، ويقد ر الكالم   و لك وائل والعقبة.

اآليوى ،  «أوجوب»الواو لالسوتوناف ، حوذف   مفعوول بو  مقودم علوى عاملو  وهوو  «وحذف»( 2)

شورطية  «إن»اسوم إشوارة نعوت بل  « و»ىصد لف     مضواف إليو   «أل»و حذف مضاف ، و

فعل مضارع فعل الشرط ، مجزوم بحذف الياء ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبا يقود ر   «ينان»

 مجروم «ينان»معطوف على  «فيض»عاطفة  «أو»أنت 
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و ،  «المد نوووة»مووول أىسوووام األلوووف والوووالم أندوووا يكوووون للغلبوووة ، نحوووو   

  فوواّن حقدمووا الّصوودّ علووى ووول مد نووة وووول وتوواب ، لكوول بلبووت  «الكتوواب»
علوى وتواب  «الكتواب»و على مد نة الرسول صلّى هللا علي  وسلّم ،  «المد نة»

 سيبو   رحم  هللا يعالى ، حتى إندما إ ا أطلقا لم  تبانر إلى الفدم بيرهما.

داء أو اإلضوافة ، نحوو وحكم هذ  األلف والوالم أندوا ب يحوذف إب فوى النو
 .«هذ  مد نة رسول هللا صلّى هللا علي  وسلّم»و ،  (1)فى الّصعظ  « ا صعظ»

 «هوذا عيّووّ طالعوا»وىد يحذف فى بيرهما شذو ا ، سمع مل والمدوم   

 ، وهو اسم نجم. (2)( ، واألصل العيّوّ 2)
ل وىد  كون العلم بالغلبة أ ضوا مضوافا   ووابل عمور ، وابول عبّواس ، وابو

 مسعون  
__________________ 

فعوول أموور ، وفاعلوو  ضوومير  «أوجوب»بالسوكون ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيو  وجوبووا يقوود ر  أنووت 

مستتر في  وجوبا يقد ر أنت ، وجواب الشرط محذوف لدبلة هذا علي  ، أو جملوة أوجوب وفاعلو  

الوواو  «وفوى»ورة ضورـ  مع أندا جملة طلبيوةـ  فى محل جزم جواب الشرط ، وحذف الفاء مندا

الذو ـ  بير   مجرور بفى ، وبير مضاف والضمير «بيرهما»حرف عطف ، فى   حرف جر 

حورف  «ىود»مضاف إلي  ، والجار والمجرور متعلظ بتنحذف اآليى ـ   عون على النداء واإلضافة

 «أل»فعل مضارع ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوى  عوون علوى  «ينحذف»يقليل 

ر البيوووت   إن ينوووان أو يضوووف فووجوووب حوووذف أل هووذ  ، وىووود ينحوووذف أل فوووى بيووور النوووداء ويقوود 

 واإلضافة.

اسوم  طلوظ علووى وول مول رمووى بصواعقة ، ثوم اخووتص بعود  لووك ـ  فووى أصول اللغوةـ  ( الصوعظ1)

بخو لد بل نفيل ، ووان مل شون  أن  وان  طعم الناس بتدامة ، فعصفت الر   التراب فى جفانو  ، 

 بصاعقة ، فقال الناس عن    ألصعظ. فسبدا ، فرمى

ولمة على زنوة فيعوول مول ىوولدم   عواّ فوالن فالنوا  عوىو  ، إ ا ـ  فى أصل الوضعـ  ( العيو2ّ)

حووال بينوو  وبوويل برضوو  ، ومعنووا  عووائظ ، وهووو بدووذا صووال  لالطووالّ علووى ووول معوووّ لغيوور  ، 

أندوم سومو  بوذلك ألن الودبران  وخصوا ب  نجما وبيرا ىر با مل نجم الثر ا ونجم الدبران ، زعموا

  طلب الثر ا والعيوّ  خول بين  وبيل إنراودا.
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نون بيورهم مول أوبنهوم ، وإن ووان حقّو  الّصودّ  (1)فان  بلب علوى العبانلوة 

ب  فدوم منو   «ابول عمور»عليدم ، لكل بلب علوى هوؤبء ، حتوى إنو  إ ا أطلوظ 
ى هللا عوندم أجمعويل   رض «ابل مسعون»و  «ابل عباس»بير عبد هللا ، ووذا 

 .« ا ابل عمر»وهذ  اإلضافة ب يفارى  ، ب فى نداء ، وب فى بير  ، نحو   
__________________ 

 «عبود»( العبانلة   جمع عبدل ، بزنة جعفر ، وعبدل  حتمول أمور ل   أولدموا أن  كوون أصول  1)

ى أن  كونووا ىود نحتوو  مول حتى صار ز دب ، والثان «ز د»فز دت بم فى  خر  ، وما ز دت فى 

فالالم هى بم لفظ الجاللة ، والنحت باب واسع   فقد ىالوا   عبشم ، مل عبود شومه ،  «عبد هللا»

وعبدر ، مل عبد الدار ، ومرىه ، مل امروء القيه ، وىالوا   حمدلة ، مل الحمود هلل ، وسوبحلة 

ـ  ة ، مول ىوولدم   أطوال هللا بقواءك، مل سبحان هللا ، وجعفد  ، مل ىولدم   جعلت فداءك ، وطلبق

 وأشبا  لدذا وثيرة.

وىال الشاعر ، و نسب لعمر بل أبى ربيعة   فجاء بالفعل واسم فاعل  علوى طر وظ النحوت 

  
 لقووووووووود بسوووووووووملت ليلوووووووووى بوووووووووداة لقيتدوووووووووا

 فيووووووووووا حبّووووووووووذا  اك الحبيووووووووووب المبسوووووووووومل    

  
 «مشوول مشوولة»ول ولكثرة ما ورن مل هذا النحو نرو أن   جووز لوك أن يقويه عليو    فتقو

 «نعمص نعمصوة»إ ا ىال   سبحان ربى ، ويقول  «سبحر سبحرة»إ ا ىال   ما شاء هللا ، ويقول 

إ ا ىال   نعم مسواؤك ، وهكوذا   وىودامى العلمواء  «نعمه نعمسة»إ ا ىال   نعم صباحك ، ويقول 

دبر هوذا ،  رون باب النحت مقصورا على ما سمع من  عل العرب وهو مول يحجيور الواسوع   فتو

 (طبعة ثانية 22، )وب يكل أسير القليد ، وان ر القسم األول مل وتابنا نروس التصر ف 
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 اببتداء

 مبتووووووووودأ ز ووووووووود ، وعوووووووووا ر خبووووووووور ، 

 (1) «ز ووود عوووا ر مووول اعتوووذر»إن ىلوووت    
  

 أّول مبتوووووووووووووووووووووووودأ ، والثّووووووووووووووووووووووووانى و

 (2) «أسووووووار  ان»فاعوووووول ابنووووووى فووووووى    
  

 ىوووووووه ، وواسوووووووتفدام النّفوووووووى ، وىووووووودو

 (3) «فووووائز أولووووو الّرشوووود»ز نحووووو  جووووو   
  

__________________ 

خبور  «خبور»الواو عاطفة ، وعوا ر مبتودأ  «وعا ر»مبتدأ مؤخر  «ز د»خبر مقدم  «مبتدأ»( 1)

مبتودأ  «ز ود»ىال   فعل ما  فعل الشورط ، ويواء المخاطوب فاعول  «ىلت»شرطية  «إن»المبتدأ 

ضومير مسوتتر فيو  ، والجملوة مول المبتودأ ـ  لمول جدوة وونو  اسوم ىاعوـ  خبر  ، وفاعل  «عا ر»

فعول موا  ، وفاعلو  ضومير  «اعتوذر»اسم موصول مفعول ب  لعا ر  «مل»والخبر مقول القول 

مسووتتر فيوو  جوووازا يقوود ر  هووو  عووون إلووى موول ، والجملووة ب محوول لدووا صوولة الموصووول ، وجووواب 

عوا ر مول اعتوذر فز ود مبتودأ  الشرط محذوف  دل علي  سابظ الكالم ويقد ر الكوالم   إن ىلوت ز ود

 وعا ر خبر .

فعول موا  ، وفاعلو   «أبنوى»خبور  «فاعول»مبتدأ  «والثانى»خبر   «مبتدأ»مبتدأ  «وأول»( 2)

 «فوى»ضمير مستتر في  جوازا يقد ر هو  عون إلى فاعول ، والجملوة فوى محول رفوع صوفة لفاعول 

فاعول  « ان»و   مبتدأ ،  الدمزة لالستفدام ، وسار «أسار»حرف جر ، ومجرور  ىول محذوف 

سوود مسوود الخبوور ، والجملووة موول المبتوودأ وفاعلوو  مقووول القووول المحووذوف ، ويقوود ر الكووالم   وأول 

 اللف يل مبتدأ وثانيدما فاعل أبنى عل الخبر فى ىولك   أسار  ان.

الوواو عاطفوة ، ىوه   فعوول أمور ، وفاعلو  ضومير مسووتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنووت ،  «وىوه»( 3)

الووواو حوورف  «وواسووتفدام»ومتعلقوو  محووذوفان ، والتقوود ر   وىووه علووى  لووك مووا أشووبد   ومفعولوو 

عطف ، والكاف حرف جر ، واستفدام   مجرور بدا ، والجار والمجرور متعلوظ بمحوذوف خبور 

 «نحوو»فعول مضوارع  « جووز»الواو حرف ، ىد حرف يقليل  «وىد»مبتدأ مؤخر  «النفى»مقدم 

 «الرشوود»و فاعوول بفووائز سوود مسوود الخبوور ، وأولووو مضوواف  «وأولوو»مبتوودأ  «فووائز»فاعوول  جوووز 

مضاف إلي  ، والجملة مل المبتدأ وفاعل  المغنى عل الخبر مقول ىوول محوذوف ، والتقود ر   وىود 

 جووز نحووو ىولووك فوائز أولووو الرشوود ، والموران بنحووو هووذا المثوال   ووول وصووف وىوع بعوود  مرفوووع 

 اة نفى. ستغنى ب  ولم يتقدم  أناة استفدام وب أن
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 ور المصنف أن المبتدأ على ىسميل   مبتدأ ل  خبر ، ومبتدأ ل  فاعل سدّ 

والمووران بوو    مووا لووم  كوول  «ز وود عووا ر موول اعتووذر»مسوودّ الخبوور   فمثووال األّول 
المبتدأ في  وصفا مشتمال على ما  ذور فى القسم الثانى   فز د   مبتدأ ، وعا ر 

فوالدمزة    «أسوار  ان»ومثوال الثوانى   خبر  ، ومول اعتوذر   مفعوول لعوا ر ، 

لالستفدام ، وسار   مبتدأ ، و ان   فاعل سدّ مسدّ الخبر ، و قاس علوى هوذا موا 
نحووو   أىووائم ـ  وووان مثلوو  ، وهووو   ووول وصووف اعتموود علووى اسووتفدام ، أو نفووى

فان لم  عتمد الوصف لم  كل مبتدأ ، وهوذا موذهب ـ  الّز دان ، وما ىائم الّز دان

فاعال ظاهرا ، وما مثل ، أو ضميرا منفصال  (1)ورفع ـ  إب األخف البصر يل 
لوم  كول مبتودأ ،  [الكوالم]  فان لم  تم ب   (2)ويم الكالم ب   «أىائم أنتما» ، نحو  

 فز وود   مبتوودأ مووؤخر ، وىوائم   خبوور مقوودم ، وأبوووا    «أىووائم أبوووا  ز ود»نحوو   

  ألن  ب  ستغنى بفاعلو  حينووذ    مبتدأ «ىائم»فاعل بقائم ، وب  جوز أن  كون 
فيتّم الكالم ، ووذلك ب  جووز أن  كوون الوصوف مبتودأ  «أىائم أبوا »إ  ب  قال 

 «ىاعودا»إن    «موا ز ود ىوائم وب ىاعود»إ ا رفع ضميرا مستترا   فال  قال فوى 

مبتدأ ، والضومير المسوتتر فيو  فاعول أبنوى عول الخبور   ألنو  لويه بمنفصول ، 
، وب فرّ بيل أن  كون ابستفدام بالحرف ، وما  (3)لمسول  خالفا على أن فى ا

 مثل ،
__________________ 

وهوو وول وصوف اعتمود علوى »فوى ىولو   «اعتمود»هذا الفعل معطوف بالواو علوى  «ورفع»( 1)

و تحصل مل  لك أن  ىد اشترط فى الوصف الوذو  «ويم الكالم ب »ووذلك ىول   «استفدام أو نفى

عنود ـ  أن  كوون معتمودا علوى اسوتفدام أو نفوى  بغنى عل الخبر ثالثة شوروط ، أولدوا   رفع فاعال

والثانى أن  كون مرفوع  اسما ظاهرا أو ضميرا منفصوال ، وفوى الضومير المنفصول ـ  البصر يل

 خالف سنذور  ، والثالث أن  تم الكالم بمرفوع  المذوور.

 (.مل هذا الجزء 192 ان ر ،)( سنبس  القول فى هذ  المسولة ىر با 2)
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ووذلك ب فرّ بيل أن  كون النفى  ؟(1)أو بابسم وقولك   ويف جاله العمران 

فعوول  فلوويه   «لوويه ىووائم الّز وودان»بووالحرف ، ومووا مثّوول ، أو بالفعوول وقولووك   
، وىائم   اسم  ، والز دان   فاعل سدّ مسدّ خبر لويه ، ويقوول  [ناىص]ما  

  مبتودأ ، وىوائم   مخفوو  باإلضوافة ، والز ودان   فغيور  «  بير ىائم الّز ودان

بيور »فاعل بقائم سودّ مسودّ خبور بيور   ألن المعنوى موا ىوائم الّز ودان ، فعومول 
 ومن  ىول    «ما ىائم»معاملة  «ىائم

 ـ  (38)

 بيوووووور ب  عووووووداك   فوووووواّطرح اللدووووووو ، 

 ب يغتوووووووووووووورر بعووووووووووووووار  سوووووووووووووولم و   

  
__________________ 

و اآليووى  «العمووران»ام مبنووى علووى الفووت  فووى محوول نصووب حووال موول اسووم اسووتفد «ويووف»( 1)

فاعل  جاله أبنى عول الخبور ، مرفووع  «العمران»و مبتدأ مرفوع بالضمة ال اهرة ،  «جاله»

 باأللف نيابة عل الضمة ألن  مثنى.

 لم أىف لدذا الشاهد على نسبة إلى ىائل معيل.ـ  38

 لدوو ، و لوك إ ا يورك وسوال وروح عوول  اسوم فاعول مووخو  مول مصوودر لدوا «ب »اللغوة   

ـ  بتشود د الطواءـ  «اطرح»نفس  بما ب يقتضي  الحكمة ، ولكل المران هنا بزم  لك ، وهو الغفلة 

أو صل  وموانعة ، وإضافة عوار  إليو  مول إضوافة ـ  بكسر السيل أو فنحدا «سلم»ايرك ـ  أو

 الصفة للموصوف.
، بل  تربصون بك الدوائر   فال يرول إلوى الغفلوة المعنى   إن أعداءك ليسوا بافليل عنك 

 ، وب يغتر بما  بدو لك مندم مل المداننة ويرك القتال   فاندم  وخذون فى األهبة وابستعدان.
فاعول ب   عدو   «عداك»مضاف إلي   «ب »و مبتدأ ، وبير مضاف  «بير»اإلعراب   

الواحوود ، وعوودو مضوواف وضوومير  سوود مسوود خبوور بيوور   ألن المضوواف والمضوواف إليوو  والشووىء

فعوول أموور ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  وجوبووا يقوود ر  أنووت  «فوواطرح»المخاطووب مضوواف إليوو  

 «يغترر»الواو عاطفة ، ب   ناهية  «وب»مفعول ب  ب طرح  «اللدو»
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فغير   مبتدأ ، وب    مخفو  باإلضافة ، وعداك   فاعل بوال  سودّ مسودّ 

 خبر بير ، ومثل  ىول   
 ـ  (93)

 بيوووووووووور موسوووووووووووف علووووووووووى زموووووووووول 

  نقضوووووووووووووووى بوووووووووووووووالدّم والحوووووووووووووووزن    

  
__________________ 

فعوول مضووارع مجووزوم بووال الناهيووة وعالمووة جزموو  السووكون ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  وجوبووا 

مضواف  «سولم»و جار ومجورور متعلتوى بتغتورر ، وعوار  مضواف ،  «بعار »يقد ر  أنت 

 إلي .

عل خبر المبتدأ وهوو بيور  «ب »حيث استغنى بفاعل  «كبير ب  عدا»الشاهد في    ىول  

 «مووا ىووائم محموود»فووى ىولووك  «مووا»  ألن المبتوودأ المضوواف بسووم الفاعوول نال علووى النفووى   فكونوو  

فالوصف مخفو  لف ا باضافة المبتدأ إلي  وهو فى ىوة المرفوع باببتداء وللكالم بقيوة نوويى فوى 

 شرح الشاهد التالى لدذا الشاهد.
وهوو لويه ممول  ستشودد ـ  الحسول بول هوانى بول عبود األول ، الحكموىـ  البيت ألبوى نوواسـ  39

وبعد هذا البيت بيت  خور ،  «ومثل  ىول »بكالم  ، وإنما أورن  الشارح مثاب للمسولة ، ولدذا ىال 

 وهو  

 إنّموووووووووووووووا  رجوووووووووووووووو الحيووووووووووووووواة فتوووووووووووووووى 

 عوووووووووواش فووووووووووى أمووووووووووول موووووووووول المحووووووووووول    

  
ف ، وهوو أشود الحوزن ، وفعلو  مول بواب فورح ، اسوم مفعوول مول األسو «موسووف»اللغة   

وزعووم ابوول الخشوواب أنوو  مصوودر جوواء علووى صوويغة اسووم المفعووول مثوول الميسووور ، والمعسووور ، 

والمجلووون ، والمحلوووف ، بمعنووى اليسوور والعسوور والجلوود والحلووف ، ثووم أر وود بوو  اسووم الفاعوول ، 

 ي .وستعرف فى بيان ابستشدان ما ألجو  إلى هذا التكلف ووج  الرن عل
المعنووى   إنوو  ب  نبغووى لعاىوول أن  وسووف علووى زموول لوويه فيوو  إب هموووم يتلوهووا هموووم ، 

 وأحزان يويى مل ورائدا أحزان ، بل  جب علي  أن  ستقبل الزمان بغير مبابة وب اوترا .
جووار  «علووى زموول»مضوواف إليوو   «موسووف»مبتوودأ ، وبيوور مضوواف  «بيوور»اإلعوراب   

فعول مضوارع ،  « نقضوى»  نائب فاعل سد مسد خبر المبتودأ ومجرور متعلظ بموسوف ، على أن

والجملوة مول  نقضوى وفاعلو  فوى  «زمول»وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون علوى 

جوار ومجوورور متعلوظ بمحوذوف حوال مول الضومير المسوتتر فووى  «بوالدم»محول جور صوفة لوزمل 

 م.الواو حرف عطف ، الحزن   معطوف على الد «والحزن» نقضى 
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فغيوور   مبتوودأ ، وموسوووف   مخفووو  باإلضووافة ، وعلووى زموول   جوووار 

ومجرور فى موضع رفع بموسووف لنيابتو  منواب الفاعول ، وىود سودّ مسودّ خبور 
 بير.

وىد سوول أبوو الفوت  بول جنوى ولود  عول إعوراب هوذا البيوت   فاريبوك فوى 

 إعراب .
إب إ ا أن هذا الوصوف ب  كوون مبتودأ ـ  إب األخف ـ  ومذهب البصر يل

 ، و هب األخف  والكوفيون إلى عدم اشتراط (1)اعتمد على نفى أو استفدام 
__________________ 

النائوب  «علوى زمول»حيوث أجورو ىولو   «بير موسوف على زمول»التمثيل ب    فى ىول  

فوى أن وول واحود مندموا سود مسود  «موا مضوروب الز ودان»عل الفاعل مجرو الز د ل فوى ىولوك 

المتضوا فيل بمنزلوة ابسوم الواحود ، فحيوث ووان نائوب الفاعول  سود موع أحودهما مسوود الخبور   ألن 

علوى موا بينوا  فوى الشواهد  «موا موسووف علوى زمول»الخبر فان   سد مع اآلخر أ ضا ، ووون  ىوال 

 السابظ.

 هذا أحد يوجيدات ثالثة فى  لك ونحو  ، وإلي   هب ابل الشجرو فى أمالي .
خبور مقودم ، وأصول  «بيور»وابل الحاجب ، وحاصل  أن ىول   والتوجي  الثانى ببل جنى

لموا  لوزم عليو  مول  ؟وهوو يوجيو  لويه بشوىء «زمل  نقضوى بوالدم بيور موسووف عليو »الكالم   

 التكلفات البعيدة   ألن العبارة الوارنة فى البيت ب يصير إلى هذا إب بتكلف وثير.
خبور لمبتوودأ محوذوف يقوود ر   «بيوور»والتوجيو  الثالوث ببوول الخشواب ، وحاصوول  أن ىولو  

الميسوور والمعسوور ، »ليه اسم مفعول ، بل هو مصدر مثل  «موسوف»وىول   «إلدـ  أنا بير»

وان ور موا  «إلودـ  أنوا بيور  سوف»وأران ب  هنا اسم الفاعل ، فكون  ىوال  «والمجلون ، والمحلوف

 في  مل التكلف والمشقة والجدد.
 ىول المتنبى  مدح بدر بل عمار   ومثل هذا البيت والشاهد السابظ

 لووووووووووويه بوووووووووووالمنكر أن بوووووووووووّرزت سوووووووووووبقا

 بيووووووور مووووووودفوع عووووووول الّسوووووووبظ العووووووووراب    

  
( مذهب جماعة مل النحاة أن   جب أن  كون الفاعل الذو  رفع  الوصف المعتمد اسما ظواهرا 1)

، وب  جوز أن  كون ضميرا منفصال ، فان سمع ما ظواهر   لوك فدوو محموول علوى أن الوصوف 

 أمسافر»ر مقدم والضمير مبتدأ مؤخر ، وعند هؤبء أنك إ ا ىلت خب
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 فقائم   مبتدأ ، والز دان   فاعل سدّ مسدّ الخبر. «ىائم الّز دان» لك   فوجازوا 
__________________ 

مبتودأ  «أنوت»و خبورا مقودما ،  «مسوافر»صو  هوذا الكوالم عربيوة ، ولكول  جوب أن  كوون  «أنت

أن   جوز أن  كون الفاعل المغنى عول الخبور ضوميرا بوارزا وموا  كوون  مؤخرا ، والجمدور على

اسما ظاهرا ، وب محل إلنكار  لك عليدم بعد ورون  فوى الشوعر العربوى الصوحي  ، وفوى القور ن 

الكر م عبوارات ب  جووز فيدوا عربيوة أن يحمول علوى موا  ووروا مول التقود م والتووخير   فمول  لوك 

 «أنوت»و خبورا مقودما  «رابوب»إ  لوو جعلوت  (َت َعرْن آِلَهتِرا يرا إِْبرراِهيمُ راِغرٌب أَْنرأَ )ىول  يعوالى   

بووجنبى وهوو  «عول  لدتوى»وما  تعلظ ب  وهو ىول   «رابب»مبتدأ مؤخرا للزم علي  الفصل بيل 

أنت   ألن المبتدأ بالنسبة للخبر أجنبى من  ، إ  ب عمل للخبر في  على الصحي  ، وب  لزم شوىء 

فاعال   ألن الفاعل بالن ر إلى العامل في  ليه أجنبيا من  ون ير اآل وة  «أنت»علت مل  لك إ ا ج

فووى  «فخيوور نحوول»الكر مووة فووى هووذا وعوودم صووحة التخوور ج علووى التقوود م والتوووخير ىووول الشوواعر 

 اآليى. 40الشاهد رىم 

 ومل  لك أ ضا ىول الشاعر  
 أمنجووووووووووز أنووووووووووتم وعوووووووووودا وثقووووووووووت بوووووووووو  

  ؟بأم اىتفيووووووووووتم جميعووووووووووا ندووووووووووج عرىووووووووووو   
  

 ومثل  ىول اآلخر  
 خليلوووووووووووّى موووووووووووا واف بعدووووووووووودو أنتموووووووووووا

 إ ا لووووووم يكونوووووووا لوووووووى علوووووووى مووووووول أىووووووواطع    

  
 وىول اآلخر  

 فمووووووووووا باسوووووووووو  لخيوووووووووورا وب نافووووووووووع أ و 

 عوووووووووووووووول النّوووووووووووووووواس إّب أنووووووووووووووووتم  ل نارم    

  
وب  جوز فى بيت مل هذ  األبيات الثالثة أن يجعل الوصوف خبورا مقودما والمرفووع بعود  

وما ب  جوز  لك فى الشاهد اآليى على ما ستعرف  ، ألن   لزم على  لك أن  فووت مبتدأ مؤخرا ، 

التطابظ بيل المبتدأ وخبر  ، وهو شرط ب بود منو  ، فوان الوصوف مفورن والضومير البوارز للمثنوى 

 أو للمجموع ، أما جعل الضمير فاعال فال مح ور في  ، ألن الفاعل  جب إفران عامل .
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أو  «وىد  جوز نحو   فائر أولو الّرشد»نف بقول    وإلى هذا أشار المص

 وىد  جوز استعمال هذا الوصف مبتدأ مل بير أن  سبق  نفى أو استفدام.  
وزعم المصنف أن سيبو    جيز  لك على ضعف ، ومما ورن منو  ىولو  

  
 ـ  (40)

 فخيووووووور نحووووووول عنووووووود النّووووووواس مووووووونكم 

 إ ا الوووووووودّاعى المثووووووووّوب ىووووووووال    وووووووواب   

  
__________________ 

 هذا البيت لزهير بل مسعون الضبى.ـ  40

بالبواء والدموزة وهوو  «البووس»هكذا هو بالنون فى وافة النسود ، و وروو  «الناس»اللغة   

مل التثو ب ، وأصول    أن  جوىء الرجول مستصورخا فيلووح بثوبو   «المثوب»أنسب بعجز البيت 

ىوال  وا لفوالن ، فحوذف فالنوا وأبقوى  ، أو   ىوال  واب»ليرو و شتدر ، ثم سمى الدعاء نثو يا لدلك 

 السابقة. 159الالم ، وان ر ، 
ظوورف متعلووظ بخيوور ،  «عنوود»فاعوول سوود مسود الخبوور  «نحوول»مبتوودأ  «فخيوور»اإلعوراب   

جوار ومجورور متعلوظ بخيور أ ضوا  «مونكم»مضاف إلي   «البوس»أو  «والناس»و وعند مضاف 

ل لفعل محذوف  فسر  المذوور ، والتقود ر   إ ا فاع «الداعى»ظرف للمستقبل مل الزمان  «إ ا»

نعوت  «المثووب»ىال الداعى ، والجملة مل الفعل المحذوف وفاعل  فى محل جر باضافة إ ا إليدا 

فعول موا  ، وفاعلوو  ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقوود ر  هوو  عوون علوى الووداعى ،  «ىوال»للوداعى 

مقوول القوول ، وهوو  « واب»راب مفسورة والجملة مول ىوال الموذوور وفاعلو  ب محول لدوا مول اإلعو

 على ما عرفت مل أن أصل   ا لفالن.
، أموا األول  «فخير نحول»الشاهد في    فى البيت شاهدان لدذ  المسولة ، ووالهما فى ىول  

نفوى وب اسوتفدام ـو  «خيور»وهوو ـ  فاعل سد مسود الخبور ، ولوم  تقودم علوى الوصوف «نحل»فان 

أنو  ب شواهد فوى هوذا البيوت ، ألن ىولو  ـ  م أبوو علوى وابول خوروفمندـ  وزعم جماعة مل النحاة

الموذوور فوى البيوت يوويود  «نحول»وىول   «إلدـ  نحل خير»خبر لمبتدأ محذوف ، يقد ر   «خير»

وأموا  ؟للضمير المستتر فى خير ، وان ور ويوف  لجوو إلوى يقود ر شوىء وفوى الكوالم موا  غنوى عنو 

فوواعال أبنووى عوول الخبوور هووو ضوومير منفصوول   فدووو نليوول الووذو وىووع  «نحوول»الشوواهد الثووانى فووان 

للجمدوور علوى صوحة موا  هبووا إليو  مول جوواز ووون فاعول الوصوف المغنوى عول الخبور ضوميرا 

خبورا  «خيور»مبتودأ موؤخرا و كوون  «نحول»منفصال ، وب  جووز فوى هوذا البيوت أن  كوون ىولو  

وىولو   «عنود النواس»و ىولو  وهوـ  وموا  تعلوظ بو  «خيور»مقدما   إ   لوزم علوى  لوك الفصول بويل 

 بوجنبى ، على ما ىررنا  فى ىول  يعالى  ـ  «منكم»
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نفى وب  «خير»فخير   مبتدأ ، ونحل   فاعل سدّ مسدّ الخبر ، ولم  سبظ 

 استفدام ، وجعل مل هذا ىول   
 ـ  (41)

 خبيووووور بنوووووو لدوووووب   فوووووال يوووووك ملغيوووووا

 مقالوووووووووة لدبوووووووووّى إ ا الّطيووووووووور موووووووووّرت    

  

 وبنو لدب   فاعل سدّ مسدّ الخبر. فخبير   مبتدأ ،

* * * 
__________________ 

  فدذا البيوت  وتم بو  اسوتدبل الكووفييل علوى جوواز جعول  (193فى ، ) (راِغٌب أَْنَت َعْن آِلَهتِاأَ )

الوصووف مبتوودأ وإن لووم  عتموود علووى نفووى أو اسووتفدام ، و ووتم بوو  اسووتدبل الجمدووور علووى جووواز أن 

 عل خبر  ضميرا بارزا.  كون مرفوع الوصف المغنى

 هذا البيت  نسب إلى رجل طائى ، ولم  عيل أحد اسم  فيما بيل أ د نا مل المراجع.ـ  41

جماعوة مول بنوى نصور ابول  «بنوو لدوب»مل الخبرة ، وهى العلم بالشوىء  «خبير»اللغة   

 ة.األزن ،  قال   إندم أزجر ىوم ، وفيدم  قول وثير بل عبد الرحمل المعروف بكثير  عز
 ييّممووووووووت لدبووووووووا أبتغووووووووى العلووووووووم عنوووووووودهم 

 ىوووووود صووووووار علووووووم العووووووائفيل إلووووووى لدووووووب و   

  
المعنى   إن بنى لدب عالمون بالزجر والعيافة   فا ا ىوال أحودهم والموا فاسوتمع إليو  ، وب 

 يل  ما  ذور  لك إ ا زجر أو عاف حيل يمر الطير علي .
أنو  عامول فيموا بعود  ـ  وون  نكرة معـ  مبتدأ ، والذو سوغ اببتداء ب  «خبير»اإلعراب   

الفواء عاطفوة ،  «فال»مضاف إلي   «لدب»و فاعل بخبير سد مسد الخبر ، وبنو مضاف ،  «بنو»

فعوول مضووارع نوواىص مجووزوم بووال ، وعالمووة جزموو  سووكون النووون المحذوفووة  «يووك»ب   ناهيووة 

اسم فاعول فيحتواج  خبريك ، وهو «ملغيا»للتخفيف   واسم  ضمير مستتر في  وجوبا يقد ر  أنت 

 «لدبووى»و مفعووول بوو  لملوو  ، ومقالووة مضوواف  «مقالووة»إلووى فاعوول ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  

 «الطيور»ظرف للمستقبل مل الزمان و جوز أن  كوون مضومنا معنوى الشورط  «إ ا»مضاف إلي  

فاعوول بفعوول محووذوف  فسوور  المووذوور بعوود  ، والتقوود ر   إ ا موورت الطيوور ، والجملووة موول الفعوول 

 محذوف وفاعل  فى محل جرال



 شرح ابل عقيل   الجزء األول ...................................................................... 196

 

 الثّووووووان مبتوووووودا ، و ا الوصووووووف خبوووووورو

(1)إن فوووى سووووو اإلفوووران طبقوووا اسوووتقّر    
 

  
__________________ 

إليدا ، وهى جملة الشرط ، وجواب الشرط محذوف  دل عليو  الكوالم ، والتقود ر    «إ ا»باضافة 

تواء التونيوث ، والفاعول ضومير مور   فعول موا  ، وال «مرت»إلد  .. إ ا مرت الطير فاليك ملغيا

والجملة مل مرت المذوور وفاعلو  ب محول لدوا  «الطير»مستتر في  جوازا يقد ر  هى  عون على 

 مل اإلعراب مفسرة.

حيوث اسوتغنى بفاعول خبيور عول الخبور ، موع أنو  لوم  «خبيور بنوو لدوب»الشاهد في    ىولو  

ل واألخف  للبيت ، ومل ثم لوم  شوترطوا  تقدم على الوصف نفى وب استفدام ، هذا يوجي  الكوفيي

 يقدم النفى أو نحو  على الوصف استنانا إلى هذا البيت ونحو .
مبتودأ  «بنوو»خبور مقودم ، وىولو   «خبيور»أن ىولو  ـ  موا عودا األخفو ـ  و رو البصر ون

ـ  مؤخر ، وهذا هو الراج  الذو نصر  العلماء وافة ، فا ا زعم أحد أنو   لوزم علوى هوذا مح وور

إ ضوواح  أن شوورط المبتوودأ والخبوور أن  كونووا متطووابقيل   إفوورانا ويثنيووة وجمعووا ، وهنووا ب يطووابظ و

جمع   فلزم على يوجي  البصر يل اإلخبار عول الجموع  «بنو لدب»و مفرن ،  «خبير»بيندما ألن 

فوى هوذا البيوت  سوتوو فيو  الموذور  «خبيور»فوالجواب علوى هوذا أ سور مموا ي ول   فوان ـ  بالمفرن

نووث والمفوورن والمثنووى والجمووع   بسووبب وونوو  علووى زنووة المصوودر مثوول الووذميل والصووديل ، والمؤ

والمصدر  خبر ب  عل الواحد والمثنى والجمع بلفظ واحد ، يقول   محمد عودل ، والمحودان عودل 

، والمحموودون عوودل ، وموول عووانة العوورب أن  عطوووا الشووىء الووذو  شووب  شوويوا حكووم  لووك الشووىء   

بدة ، وىد ورنت صويغة فعيول مخبورا بدوا عول الجماعوة ، والودليل علوى أنو  يحقيقا لمقتضى المشا

وىوول  (َواْلَمًّلئَِكةُ بَْعَد ذِلَك َظِهيرٌ )وما  ورنا  ورون  خبرا ظاهرا عل الجمع فى نحو ىول  يعالى   

 الشاعر  
 * هّل صد ظ للّذو لم  شب*

بودل أو  «الوصوف»إشوارة مبتودأ  الواو عاطفة ،  ا اسوم «و ا»خبر  «مبتدأ»مبتدأ  «والثان»( 1)

فووى »شوورطية  «إن»خبوور المبتوودأ الووذو هووو اسووم اإلشووارة  «خبوور»عطووف بيووان موول اسووم اإلشووارة 

 «طبقوا»مضاف إليو   «اإلفران»و جار ومجرور متعلظ باستقر اآليى ، وسوو مضاف ،  «سوو

 فعول «تقراسو»اآليى وىيل   هو يمييز محول عول الفاعول  «استقر»حال مل الضمير المستتر فى 

 ما  فعل الشرط ، وفاعل  ضمير



 197  ..................................................................... شرح ابل عقيل   الجزء األول 

الوصووف مووع الفاعوول   إمووا أن  تطابقووا إفوورانا أو يثنبووة أو جمعووا ، أو ب 

  تطابقا ، وهو ىسمان   ممنوع ، وجائز.
   أحدهما   أن (1)جاز في  وجدان ـ  «أىائم ز د»نحو ـ  فان يطابقا إفرانا
__________________ 

إن فوى سووو اإلفوران »وجوواب الشورط محوذوف ، ويقود ر الكوالم  مستتر في  جوازا يقد ر  هوو ،

 .«إلدـ  طبقا استقر فالثان مبتدأ

( هدنا ثالثة أمور نحب أن ننبدك إليدا ، األول   أن  ب  نحصر جواز الوجديل فى أن  تطوابظ 1)

موع الوصف والمرفوع إفرانا ، بل مثل  ما إ ا وان الوصف مموا  سوتوو فيو  المفورن والمثنوى والج

صوود ظ أجوور   الز وودان ، ونحووو أىتيوول ز وود ، ونحووو أووووان المرفوووع بعوود  واحوودا مندووا ، نحووو 

وىد اختلفت ولمة العلماء فيما إ ا وان الوصوف جموع يكسوير والمرفووع بعود  مثنوى أو  ؟المحمدون

ونحووو أىيووام  ؟مجموعووا   فووذور ىوووم أنوو   جوووز فيوو  الوجدووان أ ضووا ، و لووك نحووو   أىيووام أخووواك

علووى هووذا يكووون الصووور التووى  جوووز فيدووا األمووران سووت صووور   أن  تطووابظ الوصووف و ؟إخويوك

والمرفوع إفرانا ، وأن  كون الوصف مما  ستوو في  المفرن وبيور  والمرفووع مفورنا ، أو مثنوى 

، أو مجموعا ، وأن  كون الوصوف جموع يكسوير والمرفووع مثنوى ، أو جمعوا ، و هوب ىووم موندم 

 صورييل األخيرييل وون الوصف خبرا مقدما.الشاطبى إلى أن   جب فى ال

واألمور الثوانى   أنو  موع جوواز الووجديل فيمووا  ورنوا مول هوذ  الصوور فوان جعول الوصووف 

مبتدأ والمرفوع بعد  ىواعال أبنوى عول الخبور أرجو  مول جعول الوصوف خبورا مقودما ، و لوك ألن 

وزون يقود م الخبور علوى جعل  خبرا مقدما في  الحمل على شىء مختلوف فيو    إ  الكوفيوون ب  جو

 المبتدأ أصال ، ومع هذا فالتقد م والتوخير خالف األصل عند البصر يل.
واألمر الثالث   أن محل جواز الوجديل فيما إ ا لم  منوع مول أحودهما موانع ، فوا ا منوع مول 

اليووم  أحاضور»وفوى ىولوك  (راِغرٌب أَْنرَت َعرْن آِلَهتِراأَ )أحدهما مانع يعيل اآلخر   ففى ىول  يعوالى 

 متنع جعل الوصف خبرا مقدما ، أما فى اآل ة فقد  ور الشارح وج   لك فيدوا ، وإن  كول  «أختك

ىوود  ووور  بعبووارة  وودل ظاهرهووا علووى أنوو  موورج  ب موجووب ، وأمووا المثووال فألنوو   لووزم علووى جعوول 

الوصف خبرا مقدما اإلخبار بالمذور عل المؤنوث ، وهوو ب  جووز أصوال ، والفصول بويل الفاعول 

أفوى نار  »العامل في   جوز يرك عالمة التونيث مل العامول إ ا ووان الفاعول مؤنثوا ، وفوى ىولوك و

 «أبوك» متنع جعل  «أبوك
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 كون الوصف مبتدأ ، وما بعد  فاعل سدّ مسودّ الخبور ، والثوانى   أن  كوون موا 

   (1)بعوود  مبتوودأ مووؤخرا ، و كووون الوصووف خبوورا مقوودما ، ومنوو  ىولوو  يعووالى 
و مبتوودأ ،  «أرابووب»فيجوووز أن  كووون  (أَْنررَت َعررْن آِلَهتِررا يررا إِْبررراِهيمُ  راِغرربٌ أَ )

و مبتوودأ مووؤخرا ،  «أنووت»فاعوول سوودّ مسوودّ الخبوور ، و حتموول أن  كووون  «أنووت»

 خبرا مقدما. «أرابب»
لووـ  معمووول «عوول  لدتووى»أولووى   ألن ىولوو    ـ  فووى هووذ  اآل ووةـ  واألول

بويل العامول والمعموول بووجنبى     فال  لزم فى الوج  األول الفصول  «رابب»

  فلوويه بوووجنبى منوو  ، وأمووا  «رابووب»لووـ  علووى هووذا التقوود ر فاعوول «أنووت»ألن 
الفصوول بوويل العاموول والمعمووول بوووجنبى   ألن  [فيوو ]علووى الوجوو  الثووانى فيلووزم 

 «رابوب»لـ  على هذا التقد ر   ألن  مبتدأ   فليه «رابب»أجنبى مل  «أنت»

 بر ب  عمل فى المبتدأ على الصحي .عمل في    ألن  خبر ، والخ
أىوووائمون »أو جمعوووا نحوووو  «أىائموووان الز ووودان»وإن يطابقوووا يثنيوووة نحوووو 

فمووا بعوود الوصووف مبتوودأ ، والوصووف خبوور مقوودم ، وهووذا معنووى ىووول  «الز وودون

ـ  أو   والثوانى «إلوى  خور البيوتـ  والثّان مبتدا و ا الوصف خبر»المصنف   
لوصف خبور عنو  مقودّم عليو  ، إن يطابقوا فوى مبتدأ ، واـ  وهو ما بعد الوصف

 بير اإلفران
__________________ 

 على المتوخر لف ا وريبة ، وهو ممتنع. «فى نار »فاعال   ألن   لزم علي  عون الضمير مل 

أن هذ  اآل ة الكر مة ب  جووز فيدوا إب وجو  واحود   ألن فيدوا  (195 و 193، )( ىد عرفت 1)

وج  الثانى ، وعلى هذا فموران الشوارح أنو  مموا  جووز فيو  الوجدوان فوى حود ما  منع مل يجو ز ال

 اي  مع ىطع الن ر عل المانع العار  الذو  منع أحودهما   فوا ا ن رنوا إلوى  لوك الموانع لوم  جوز 

ليه نىيقوا ،  «واألول فى هذ  اآل ة أولى»إب وج  واحد ، ومل هنا يعلم أن ىول الشارح فيما بعد 

 .«واألول فى هذ  اآل ة واجب ب  جوز بير »ول والصواب أن  ق
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هذا على المشدور مول لغوة العورب ، و جووز علوى لغوة ـ  وهو التثنية والجمعـ 

أن  كووون الوصووف مبتوودأ ، ومووا بعوود  فاعوول أبنووى عوول  «أولووونى البرابيووث»
 الخبر.

فمثال الممتنوع ـ  وهو ىسمان   ممتنع ، وجائز ، وما يقدمـ  وإن لم  تطابقا

فدوذا الترويوب بيور صوحي  ، ومثوال الجوائز  «أىائمون ز ود»و  «ئمان ز دأىا»
وحينووذ  تعويل أن  كوون الوصوف مبتودأ ،  «أىوائم الز ودون»و  «أىائم الز ودان»

 .(1)وما بعد  فاعل سدّ مسدّ الخبر 

* * * 
__________________ 

انا ب  بقى مع  لوبه عليوك ( أحب أن أجلى لك حقيقة هذ  المسولة ، وأبيل لك عللدا وأسبابدا بي1)

فى صورة مول صوورها ، و لوك البيوان  حتواج إلوى شورح أمور ل ، األول   لوم جواز فوى الوصوف 

الذو  قع بعد  مرفوع أن  كون الوصف مبتدأ ، والمرفوع بعد  فاعال ، وأن  كون الوصوف خبورا 

الووجديل وامتنواع مقدما والمرفوع مبتدأ مؤخرا   والثانى   على أو شىء  ستند يعويل أحود هوذ ل 

 ؟.اآلخر مندما

أما عل األمر األول فنقول لك   إن اسم الفاعل واسم المفعول ونحوهموا مول األوصواف ىود 

أشبدت الفعل نوع شب  مل حيث المعنى   لدبلتدا على الحد  الذو  ودل عليو  الفعول ، وهوى فوى 

لووة األسووماء بووالن ر إلووى طبيعتدووا أسووماء يقبوول عالمووات ابسووم ، فتوورنن أمرهووا بوويل أن يعاموول معام

لف دا وبيل أن يعامل معاملة األفعال فتسند إلى ما بعودها بوالن ر إلوى نبلتدوا علوى معنوى الفعول ، 

ثم يرج  ثانى هذ ل الووجديل بسوبب نخوول حورف النفوى أو حورف ابسوتفدام عليدوا ، و لوك ألن 

ب إلى الوذوات أنفسودا ، األصل فى النفى وفى ابستفدام أن  كونا متوجديل إلى اوصاف الذوات. 

ألن الذوات  قل أن يكون مجدولة ، والموضوع للدبلة على أوصاف الذوات وأحوالدا هوو الفعول 

، ب جرم وان األصل فى النفى وابستفدام أن  كونا عل الفعل وما هو فى معنوا  ، ومول هنوا يفدوم 

ـ  عال أبنوى عول الخبورفى جعول الوصوف مبتودأ والمرفووع بعود  فواـ  السر فى اشتراط البصر يل

 يقدم النفى وابستفدام علي .
وأمووا عوول األموور الثووانى فانووا نقوورر لووك أن النحوواة بنوووا يجووو ز الوووجديل ويعوويل أحوودهما 

وامتناع  جميعا على أصول مقوررة ثابتوة ، فبعضودا  رجوع إلوى حكوم الفاعول ورافعو  ، وبعضودا 

 امل والمعمول. رجع إلى حكم المبتدأ وخبر  ، وبعضدا إلى حكم عام للع
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 رفعوووووووووووووووووا مبتوووووووووووووووودأ باببتووووووووووووووووداو

(1)ووووووووووذاك رفوووووووووع خبووووووووور بالمبتووووووووودا    
 

  

مووذهب سوويبو   وجمدووور البصوور يل أن المبتوودأ مرفوووع باببتووداء ، وأن 

 الخبر مرفوع بالمبتدأ.
__________________ 

فالفاعوول  جووب أن  كووون عاملوو  مجوورنا موول عالمووة التثنيووة والجمووع علووى أفصوو  اللغتوويل   

 الوصف مثنى أو مجموعا لم  جز أن  كون المرفوع بعد  فاعال فى الفصحى.فمتى وان 

والمبتدأ مع خبر  يجب مطابقتدما فى اإلفران والتثنية والجمع   فمتى ووان الوصوف مفورنا 

 والمرفوع بعد  مثنى أو مجموعا لم  جز أن يجعل الوصف خبرا والمرفوع بعد  مبتدأ.
  مفورنا ووذلك فقود اجتموع شورط الفاعول موع رافعو  وإ ا وان الوصف مفرنا والمرفوع بعود

 وشرط المبتدأ مع خبر    فيجوز الوجدان.
ثم إن وان الوصف مفرنا مذورا والمرفووع مفورنا مؤنثوا فوا ا لوم  كول بيندموا فاصول امتنوع 

الكالم   ألن مطابقة المبتودأ وخبور  والفاعول ورافعو  فوى التونيوث واجبوة حينووذ ، وإن ووان بيندموا 

جعل المرفوع فاعال ولم  ص  جعل  مبتدأ ، فان وجوب المطابقة بويل المبتودأ والخبور  فاصل ص 

ب يووزول بالفصوول بيندمووا ، وصوو  جعوول المرفوووع فوواعال   ألن الفصوول  بووي  فوووات المطابقووة فووى 

 التونيث بيل الفاعل المؤنث الحقيقى التونيث ورافع .
ما معموول للوصوف جواز أن وإن وان الوصف والمرفوع مفورن ل موذور ل وىود وىوع بعوده

 كون المرفوع فاعال ولم  جز أن  كون مبتدأ ، إ   تريب علوى جعلو  مبتودأ أن  فصول بويل العامول 

 والمعمول بوجنبى.
وإ ا وان الوصف مثنى أو مجموعوا والمرفووع مفورن لوم  صو  الكوالم بتوة ، ب علوى اللغوة 

وهووو ـ  شوورط المبتودأ والخبوورالفصوحى ، وب علووى بيوور اللغوة الفصووحى موول لغوات العوورب ، ألن 

ـ  وهوو يجورن العامول مول عالموة التثنبوة والجموعـ  بير موجون ، وشرط الفاعل وعامل ـ  التطابظ

 بير موجون ، وبير الفصحى ب يلحقدا مع الفاعل المفرن.
جوار  «باببتودا»مفعول ب  رفعوا  «مبتدأ»الواو لالستوناف ، رفعوا   فعل وفاعل  «ورفعوا»( 1)

الجار والمجرور متعلوظ بمحوذوف خبور مقودم ، والكواف حورف  «وذاك»متعلظ برفعوا ومجرور 

جوار ومجورور  «بالمبتودا»مضواف إليو   «خبور»و مبتدأ موؤخر ، ورفوع مضواف  «رفع»خطاب 

 متعلظ برفع.
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وهو وون ابسم مجّرنا عل العوامل اللف يوة ـ  فالعامل فى المبتدأ معنووّ 

 «بحسوبك نرهوم»رز بغيور الزائودة مول مثول واحتوـ  بير الزائدة ، وموا أشوبددا
فيحسبك   مبتدأ ، وهو مجورن عول العوامول اللف يوة بيور الزائودة ، ولوم  تجورن 

رّب »مول مثول  «بشبددا»عل الزائدة   فان الباء الداخلة علي  زائدة   واحترز 

فرجول   مبتودأ ، وىوائم   خبوور    و ودّل علوى  لوك رفوع المعطوووف  «رجول ىوائم
 .«ّب رجل ىائم وامرأةر»علي  ، نحو 

والعامل فى الخبر لف ى ، وهو المبتدأ ، وهذا هو موذهب سويبو   رحمو  

 !.هللا
و هووب ىوووم إلووى أن العاموول فووى المبتوودأ والخبوور اببتووداء   فالعاموول فيدمووا 

 معنوّو.

 وىيل   المبتدأ مرفوع باببتداء ، والخبر مرفوع باببتداء والمبتدإ.
  الخبر رفع المبتدأ ، وأن المبتدأ رفع الخبر.وىيل   يرافعا ، ومعنا  أنّ 

 [مموا]، وهذا الخوالف  [وهو األول]وأعدل هذ  المذاهب مذهب سيبو   

 ب طائل في .
* * * 

 الخبووووووور   الجوووووووزء الموووووووتّم الفائووووووود  ، و

(1)وووووووواهلل بوووووووّر ، واأل وووووووانو شووووووواهد     
 

  

عول ، عّرف المصنف الخبر بون  الجزء المكمول للفائودة ، و ورن عليو  الفا

فان   صدّ على ز د أن  الجزء المتّم للفائدة ، وىيل فى يعر ف   «ىام ز د»نحو 
إن  الجزء المنت م من  مع المبتدأ جملة ، وب  رن الفاعل على هذا التعر ف     

ألن  ب  نت م من  مع المبتدأ جملة ، بل  نت م من  موع الفعول جملوة ، وخالصوة 

 هذا أن 
__________________ 

نعوت لو  ، والموتم  «الموتم»خبر المبتدأ  «الجزء»الواو لالستوناف ، الخبر   مبتدأ  «والخبر» (1)

 «بور»الكاف جارة لقول محذوف ، ولفوظ الجاللوة مبتودأ  «واهلل»مضاف إلي   «الفائد »و مضاف 

 الواو عاطفة ، وموا بعودها مبتودأ وخبور ، والجملوة معطوفوة بوالواو «واأل انو شاهد »خبر المبتدأ 

 على الجمل  السابقة.
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عوّرف الخبوور بمووا  وجود فيوو  وفووى بيوور  ، والتعر وف  نبغووى أن  كووون مختّصووا 

 بالمعّرف نون بير .
* * * 

 مفووووووووورنا  وووووووووويى ، و وووووووووويى جملووووووووو  و

(1)حاو وووووة معنوووووى الّوووووذو سووووويقت لووووو     
 

  
 إن يكووووووووول إ ّوووووووووا  معنوووووووووى اوتفوووووووووى و

(2)بدوووووا   ونطقوووووى هللا حسوووووبى ووفوووووى    
 

  

 رن ، وجملة ، وسيويى الكالم على المفرن. نقسم الخبر إلى   مف
 فوّما الجملة فاما أن يكون هى المبتدأ فى المعنى أو ب.

__________________ 

فعوول مضووارع ، وفاعلوو  ضوومير  « ووويى»األول  « ووويى»حووال موول الضوومير فووى  «ومفوورنا»( 1)

عول مضوارع ، الوواو عاطفوة ، و وويى ف «و وويى»مستتر في  جووازا يقود ر  هوو  عوون علوى الخبور 

وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون على الخبر أ ضا ، والجملة معطوفة علوى جملوة 

الثوانى منصووب بالفتحوة  « وويى»حال مل الضومير المسوتتر فوى  «جملة»وفاعل  السابقة  « ويى»

 «معنوى»نعوت لجملوة ، وفيو  ضومير مسوتتر هوو فاعول  «حاو وة»ال اهرة ، وسكل ألجل الوىوف 

سويظ   فعوول موا  مبنووى  «سويقت»مضواف إليوو   «الووذو»و عوول بو  لحاو ووة. ومعنوى مضواف مف

للمجدول ، والتاء للتونيث. ونائب الفاعل ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر هوى  عوون إلوى جملوة ، 

 جار ومجرور متعلظ بسيظ. «ل »والجملة مل سيظ ونائب فاعل  ب محل لدا صلة الموصول 

فعل مضارع ناىص فعل الشرط ، واسم  ضومير مسوتتر فيو  جووازا  «يكل»شرطية  «وإن»( 2)

منصووب بنوزع الخوافض أو يمييوز  «معنوى»خبور يكول  «إ وا »يقد ر  هى  عون علوى ىولو  جملوة 

فعل ما  مبنى على الفت  المقدر على األلوف فوى محول جوزم جوواب الشورط ، وفاعلو   «اوتفى»

جووار ومجوورور متعلووظ بوواوتفى  «بدووا» ضوومير مسووتتر فيوو  جوووازا يقوود ر  هووو  عووون إلووى الخبوور

الكاف جارة لقول محذوف ، نطظ   مبتدأ أول ، ونطوظ مضواف و واء الموتكلم مضواف  «ونطقى»

خبر المبتدأ الثوانى ومضواف إليو  ، وجملوة المبتودأ الثوانى وخبور   «وحسبى»مبتدأ ثان  «هللا»إلي  

مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  فعل موا  ، وفاعلو  ضومير  «ووفى»فى محل رفع خبر المبتدأ األول 

 هو ، وأصل  ووفى ب  ، فحذف حرف الجر ، فايصل الضمير واستتر.
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فان لم يكل هى المبتدأ فى المعنى فوال بودّ فيدوا مول رابو   ربطدوا بالمبتودأ 
( إمووا 1)والووراب     «حاو ووة معنووى الّووذو سوويقت لوو »، وهووذا معنووى ىولوو     (1)

وىود  كوون الضومير مقودّرا ،  «أبوو ز ود ىوام »ضمير  رجع إلوى المبتودأ ، نحوو 

( أو إشووارة إلووى 2)التقوود ر   منوووان منوو  بوودرهم  «الّسوومل منوووان بوودرهم»نحووو 

 المبتدأ ،
__________________ 

(  شووترط فووى الجملووة التووى يقووع خبوورا ثالثووة شووروط   األول   أن يكووون مشووتملة علووى رابوو  1)

القوول فيو  ، والشورط الثوانى   أب يكوون   ربطدا بالمبتدأ ، وىد  ور الشارح هوذا الشورط ، وفصول

الجملة ندائية   فال  جووز أن يقوول   محمود  وا أعودل النواس ، علوى أن  كوون محمود مبتودأ ويكوون 

أب يكوون جملوة الخبور مصودرة بوحود  خبرا عول محمود ، الشورط الثالوث   « ا أعدل الناس»جملة 

 الحروف   لكل ، وبل ، وحتى.

ة استكمال الخبور لدوذ  الشوروط الثالثوة ، وزان ثعلوب شورطا وىد أجمع النحاة على ضرور

رابعا ، وهو أب يكوون جملوة الخبور ىسومية ، وزان ابول األنبوارو خامسوا وهوو أب يكوون إنشوائية ، 

والصحي  عند الجمدور صحة وىوع القسمية خبرا عل المبتدأ ، وون يقول   ز ود وهللا إن ىصودي  

مدور جواز وىع اإلنشائية خبرا عل المبتدأ ، وون يقول   ز ود ليعطينك ، وما أن الصحي  عند الج

اضورب  ، و هوب ابوول السوراج إلووى أنو  إن وىوع خبوور المبتودأ جملووة طليبوة فدوو علووى يقود ر ىووول   

فالتقد ر عند  فى المثال الذو  ورنا    ز د مقول في  اضرب  ، يشوبيدا للخبور بالنعوت ، وهوو بيور 

الخبر والنعت بوون النعوت  قصود منو  يمييوز المنعووت وإ ضواح  ، بزم عند الجمدور وفرىوا بيل 

فيجب أن  كون معلوما للمخاطب ىبل التكلم ، واإلنشاء ب  علم إب بالتكلم ، وأما الخبر فان   قصود 

من  الحكم   فال  لزم أن  كوون معلوموا مول ىبول ، بول األحسول أن  كوون مجدووب ىبول الوتكلم ليفيود 

ان ور شورح )  عرف  ، وىد ورن اإلخبار بالجملة اإلنشائية فى ىول العوذرو المتكلم المخاطب ما ب

 (.30الشاهد رىم 
 جوووووووووووووودّ الفوووووووووووووورزنّ أيعووووووووووووووه بوووووووووووووو  و

ّّ خياشووووووووووووووووووووووووووووويم  الجنووووووووووووووووووووووووووووودل و     ن

  
وول النحاة أجاز رفوع ابسوم المشوغول عنو  ىبول فعول الطلوب ، وأجواز جعول المخصوو، 

وسيمثل المؤلوف فوى هوذا الموضووع بمثوال بالمدح مبتدأ خبر  جملة نعم وفاعلدا ، وهى إنشائية ، 

 من  ، فاحفظ  لك ول  ، وول من  على ثبت
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( أو 3)فوى ىوراءة مول رفوع اللبواس  (1)(َوِلباُس التَّْقوا ذِلرَك َخْيررٌ )وقول  يعالى   

 يكوورار المبتوودأ بلف وو  ، وأوثوور مووا  كووون فووى مواضووع التفخوويم وقولوو  يعووالى  
وىود  سوتعمل فوى بيرهوا ، وقولوك    (ْلقاِرَعةُ َما اْلقاِرَعةُ ا) و (اْلَحاقَّةُ َما اْلَحاقَّةُ )

 .«ز د نعم الّرجل»( أو عموم  دخل يحت  المبتدأ ، نحو 4) «ز د ما ز د»

وإن وانت الجملة الواىعة خبرا هى المبتدأ فى المعنى لم يحتج إلوى رابو  
ـ  إ وا  أو   وإن يكول الجملوة «إلى  خر البيتـ  وإن يكل»، وهذا معنى ىول    

   «نطقوى هللا حسوبى»فى المعنى اوتفى بدا عل الراب  ، وقولوك   ـ  أو المبتدأ

خبور عول المبتودإ  ، وابسم الكر م   مبتدأ ثان ، وحسبى   [أّول]فنطقى   مبتدأ 
الثانى ، والمبتدأ الثانى وخبر  خبر عل المبتدإ األول ، واستغنى عول الوّراب    

 .«ىولى ب إل  إّب هللا»ووذلك  «نطقى»ى هو معن «هللا حسبى»ألن ىولك 

* * * 
__________________ 

َم قَررْد أَْنَنْلنررا َعلَررْيكُْم ِلباسرراً يُررواِري َسررْوآتِكُْم َوِريشرراً َوِلبرراُس )( هووذ  اآل ووة الكر مووة أولدووا   1) َِ يررا بَنِررا آ

  ، فوما ىوراءة النصوب وبرفع «لباس التقوو»وىد ىروء فيدا فى السبعة بنصب  (التَّْقوا ذِلَك َخْيرٌ 

وب ووالم لنوا فيدوا اآلن ، وأموا ىوراءة الرفوع فيجووز فيدوا عودة  «لباسوا بووارو»فعلى العطف على 

و مبتوودأ ثانيووا ،  « لووك»و مبتوودأ أول ،  «لبوواس التقوووو»وجووو  موول اإلعووراب   األول   أن  كووون 

خبور المبتودأ األول ، وهوذا خبر المبتدأ الثانى ، وجملة المبتدأ الثانى وخبر  فى محل رفع  «خير»

 « لوك»هو الوج  الذو خرج الشارح وبيور  مول النحواة اآل وة عليو  ، والوجو  الثوانى   أن  كوون 

نعتوا للبوواس التقوووو علووى مووا هووو مووذهب  « لووك»، والثالووث   أن  كووون  «لبوواس التقوووو»بودب موول 

فوى اآل وة لموا نحول وعلوى هوذ ل ب شواهد  «لباس التقوو»خبر المبتدأ الذو هو  «خير»و جماعة 

 بصدن  فى هذا الباب.
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 المفووووووووووورن الجامووووووووووود فوووووووووووارغ ، وإن و

(1) شووووووتّظ فدووووووو  و ضوووووومير مسووووووتكّل    
 

  

يقدم الكالم فى الخبر إ ا وان جملة ، وأما المفرن   فاما أن  كون جامدا ، 

 أو مشتقّا.

ز ود »فان وان جامدا فذور المصنف أن   كون فاربا مل الضمير ، نحوو 
الكسائّى والّرّمانّى وجماعة إلى أن   تحمول الضومير ، والتقود ر و هب  «أخوك

وأمووا البصوور ون فقووالوا   إمووا أن  كووون الجاموود  «ز وود أخوووك هووو»عنوودهم   

 أو شوجاعـ  «ز د أسد»متضمنا معنى المشتظ ، أو ب   فان يضّمل معنا  نحو 
 يحّمل الضمير ، وإن لم  تضمل معنا  لم  تحمل الضمير وما مثّل.ـ 

أو  «ز د ىائم»إن وان مشتقّا فذور المصنف أن   تحمل الضمير ، نحو و
   هو ، هذا إ ا لم  رفع ظاهرا.

__________________ 

فعوول  « شووتظ»شوورطية  «وإن»خبوور المبتوودأ  «فووارغ»نعووت لوو   «الجاموود»مبتوودأ  «والمفوورن»( 1)

كون ، وحورك مضارع فعل الشرط مبنى للمجدول ، مجزوم بوان الشورطية ، وعالموة جزمو  السو

بالفت  يخلصا مل التقاء الساونيل وطلبوا للخفوة ، ونائوب الفاعول ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  

الفوواء واىعووة فووى جووواب الشوورط ، والضوومير المنفصوول مبتوودأ  «فدووو»هوو  عووون علووى ىولوو  المفوورن 

نعوت  «مسوتكل»مضواف إليو   «ضومير»و اسم بمعنوى صواحب خبور المبتودأ و و مضواف  « و»

 «المفورن»، وجملة المبتدأ والخبر فى محل جزم جواب الشورط ، و جووز أن  كوون ىولو  لضمير 

خبوور المبتوودأ الثووانى ، وجملووة المبتوودأ  «فووارغ»مبتوودأ ثانيووا ، وىولوو   «الجاموود»مبتوودأ أول ، وىولوو  

الثانى وخبر  فى محل رفع خبر المبتدأ األول ، والراب  بيل جملة الخبر والمبتودأ األول محوذوف 

قد ر الكالم على هذا   والمفرن الجامد من  فارغ ، والشاطبى  وجب هذا الوج  مول اإلعوراب ، وي

الموصووف بقولو   «المفورن»فى الوج  األول عان علوى  « شتظ»  ألن الضمير المستتر فى ىول  

إن  كل المفرن الجامود  بدون صفت  ، إ ا لو عان على الموصوف وصفت  لكان المعنى   «الجامد»

ـ  نون صوفت ـ  ، وهو والم بير مستقيم ، وزعم أن عوون الضومير علوى الموصووف وحود مشتقا 

 خطو ، وليه وما زعم ، ب جرم جوزنا الوجديل فى إعراب هذ  العبارة.
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وهذا الحكم إنما هو للمشتظ الجارو مجرو الفعل   واسم الفاعل ، واسم 

ه جار ا مجرو الفعل المفعول ، والصفة المشبّدة ، واسم التفضيل   فوما ما لي
فانو   «مفتواح»مل المشوتقات فوال  تحمول ضوميرا ، و لوك ووسوماء اآللوة ، نحوو 

لوم  كول فيو   «هوذا مفتواح»وب  تحمل ضميرا   فوا ا ىلوت    «الفت »مشتظ مل 

وووـ  ضوومير ، ووووذلك مووا وووان علووى صوويغة مفعوول وىصوود بوو  الزمووان أو المكووان
هذا مرموى »ميرا   فا ا ىلت وب  تحمل ض «الّرمى»فان  مشتظ مل  «مرمى»

 ير د مكان رمي  أو زمان رمي  وان الخبر مشتقّا وب ضمير في . «ز د

وإنما  تحمل المشتظ الجارو مجرو الفعل الضمير إ ا لم  رفع ظواهرا   
فغالموا    مرفووع  «ز د ىائم بالموا »فان رفع  لم  تحمل ضميرا ، و لك نحو 

 بقائم   فال  تحمل ضميرا.

 ور   أن الجامد  تحمول الضومير مطلقوا عنود الكووفييل ، وب  وحاصل ما
 تحمل ضميرا عند البصر يل ، إب إن أّول بمشوتظ ، وأن المشوتظ إنموا  تحمول 

 «ز ود منطلوظ»الضمير إ ا لم  رفع ظاهرا ووان جار ا مجرو الفعل ، نحوو   

 هووذا»أو   هووو ، فووان لووم  كوول جار ووا مجوورو الفعوول لووم  تحّموول شوويوا ، نحووو   
 .«هذا مرمى ز د»و ،  «مفتاح

* * * 

 أبرزنوووووووووو  مطلقووووووووووا حيووووووووووث يووووووووووالو

(1)مووووووا لوووووويه معنووووووا  لوووووو  محّصووووووال    
 

  
__________________ 

الووواو لالسووتوناف ، أبوورز   فعوول أموور مبنووى علووى الفووت  بيصووال  بنووون التوويوود  «وأبرزنوو »( 1)

رف مبنوى علوى السوكون الخفيفة ، والفاعل ضمير مستتر في  وجوبا يقد ر أنت ، ونون التوويد حو

حوال مول الضومير  «مطلقا»ب محل ل  مل اإلعراب ، والضمير المتصل البارز مفعول ب  ألبرز 

 «حيث»البارز ، ومعنا  سواء أمنت اللبه أم لم يومن  
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ز د »إ ا جرو الخبر المشتظ على مل هو ل  استتر الضمير في  ، نحو   

ز ود »ونحوو  وأبرزيو  فقلوت    «هوو»بوـ  أو هو ، فلو أييت بعود المشوتظ «ىائم
يوويوودا  «هووو»فقوود جووّوز سوويبو   فيوو  وجدوويل   أحوودهما   أن  كووون  «ىووائم هووو

هوذا إ ا جورو  .«ىوائم»بوـ  والثانى أن  كوون فواعال «ىائم»للضمير المستتر فى 

 على مل هو ل .
وجوب إبوراز ـ  وهوو الموران بدوذا البيوتـ  فان جرو على بير مل هو ل 

ز د هند »اللبه ، أو لم  ؤمل   فمثال ما أمل في  اللبه    الضمير ، سواء أمل

ز د عمورو ضوارب  »ومثال ما لم  ؤمل في  الّلبه لو ب الضمير  «ضاربدا هو
فيجب إبراز الضمير فى الموضعيل عند البصر يل ، وهذا معنوى ىولو     «هو

 أو سواء أمل اللبه ، أو لم  ؤمل. «وأبرزن  مطلقا»

 وهو  ـ  وا   إن أمل اللبه جاز األمران والمثال األولوأما الكوفيون فقال
__________________ 

فعل ما  ، وفاعل  ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون  «يال»ظرف مكان متعلظ بوبرز 

اسوم موصوول  «موا»إلى الخبر المشتظ ، والجملة مل يال وفاعل  فى محل جر باضافة حيث إليدا 

معنوى    «معنوا »فعول موا  نواىص  «ليه»لى السكون فى محل نصب مفعول ب  لتال ، مبنى ع

 «محصوال»جوار ومجورور متعلوظ بقولو   «ل »اسم ليه ، ومعنى مضاف والضمير مضاف إلي  

خبوور لوويه ، والجملووة موول لوويه ومعموليدووا ب محوول لدووا موول اإلعووراب صوولة  «محصووال»اآليووى 

خبر المشتظ مطلقا إن يال الخبر مبتودأ وأبرز ضمير ال ، ويقد ر البيت   «ما»الموصول الذو هو 

ليه معنى  لك الخبر محصال لذلك المبتدأ ، وىد عبر النواظم فوى الكافيوة عول هوذا المعنوى بعبوارة 

 سالمة مل هذا ابضطراب والقلظ ، و لك ىول   

 إن يووووووووووووووال بيوووووووووووووور الّووووووووووووووذو يعلّقوووووووووووووواو

 بووووووووووووو  فووووووووووووووبرز الّضووووووووووووومير مطلقوووووووووووووا   

  

 فووووووووى المووووووووذهب الكوووووووووفّى شوووووووورط  اك أن 

  ووووووووووؤمل الّلووووووووووبه ، ورأ دووووووووووم حسوووووووووول ب    

  
وىد أشار الشارح إلوى اختيوار النواظم فوى بيور األلفيوة مول وتبو  لموذهب الكووفييل فوى هوذ  

 «ورأ دم حسل»المسولة ، وأنت يرا   قول فى  خر هذ ل البيتيل عل مذهب الكوفييل 
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وإن شوت لم يووت بو  ، وإن  «هو»بـ  فان شوت أييتـ  «ز د هند ضاربدا هو»

 للبه وجب اإلبراز والمثال الثوانى   فانوك لوو لوم يووت بالضومير فقلوت  خيف ا
بحتمل أن  كون فاعل الضرب ز دا ، وأن  كون عمرا  «ز د عمرو ضارب »

 «ز ود»يعويل أن  كوون  «ز د عمرو ضارب  هوو»، فلما أييت بالضمير فقلت   

 هو الفاعل.
ال   واختوووار المصووونف فوووى هوووذا الكتووواب موووذهب البصووور يل ، ولدوووذا ىووو

 عنى سواء خيف اللبه ، أو لم  خف ، واختار فى بير هذا  «وأبرزن  مطلقا»

 الكتاب مذهب الكوفييل ، وىد ورن السماع بمذهبدم   فمل  لك ىول الشاعر  
 ـ  (42)

 ىووووومى  را المجوووود بانوهووووا وىوووود علمووووت 

 بكنووووووووو   لوووووووووك عووووووووودنان وىحطووووووووووان    

  

 التقد ر   بانوها هم   فحذف الضمير ألمل اللبه.

* * * 
__________________ 

 هذا الشاهد بير منسوب إلى ىائل معيل فيما بيل أ د نا مل المراجع.ـ  42

الكوورم  «المجوود»جمووع  روة. وهووى موول ووول شووىء أعووال  ـ  بضووم الووذال « را»اللغووة   

 «بوان»جعل  العينى فعال ماضيا بمعنى زانوا عليدا ويمييزوا ، و حتمل أن  كون جموع  «بانوها»

الما مثل ىا  وىاضون وباز وبازون ، وحوذفت النوون لالضوافة وموا حوذفت النوون فوى جمعا س

ونو  وول شوىء    «ونو »وهو عندنا أفضل مما  هوب إليو  العينوى  «ىاضو المد نة ومفتوها»ىولك 

 با ت  ، وندا ت  ، وحقيقت .
 « را»ىوووم   مبتوودأ أول ، وىوووم مضوواف و وواء المووتكلم مضوواف إليوو   «ىووومى»اإلعووراب   

بوانو   خبور المبتودأ الثوانى ، وبوانو  «بانوهوا»مضواف إليو   «المجود»و بتدأ ثوان ، و را مضواف م

مضاف وضومير الغائبوة العائود إلوى  را المجود مضواف إليو  ، وجملوة المبتودأ الثوانى وخبور  خبور 

علوم   فعول موا  ، والتواء  «علموت»الوواو واو الحوال ، ىود   حورف يحقيوظ  «وىد»المبتدأ األول 

 جار ومجرور متعلظ بعلمت ، «بكن »ث للتوني
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 أخبووووووروا ب وووووورف أو بحوووووورف جوووووورو

 (1) «اسوووتقر»أو  «ووووائل»نووواو ل معنوووى    
  

__________________ 

مضوواف إليوو  ، والووالم للبعوود ، والكوواف حوورف خطوواب  « لووك»ونوو  مضوواف واسووم اإلشووارة فووى و

 معطوف علي  «وىحطان»فاعل علمت  «عدنان»

حيووث جوواء بخبوور المبتوودأ مشووتقا ولووم  بوورز  «را المجوود بانوهوواىووومى  »الشوواهد فيوو    ىولوو  

ىوومى »الضمير ، مع أن المشتظ ليه وصفا لنفه مبتدئ  فى المعنى ، ولو أبرز الضومير لقوال   

وإنمووا لووم  بوورز الضوومير اريكانووا علووى انسووياّ المعنووى المقصووون إلووى  هوول  « ر المجوود بانوهوواهم

م بحيوث  فدوم منو  معنوى بيور المعنوى الوذو  قصود إليو  السامع مل بير يرنن ، فال لبه فوى الكوال

هوو فوى المعنوى وصوف للمبتودأ الثوانى  «بانوهوا»المتكلم ، فان  ب  مكل أن  تسورب إلوى  هنوك أن 

 ألن  را المجد مبنية وليست بانية   وإنما البانى هو القوم. « را المجد»الذو هو 
ز الضوومير إ ا أموول ابلتبوواس ، موول عوودم وجوووب إبووراـ  وهووذا الووذو  وودل عليوو  هووذا البيووت

هووو مووذهب الكوووفييل فووى الخبوور والحووال والنعووت ـ  وىصوور وجوووب إبووراز  علووى حالووة ابلتبوواس

والصلة ، ىالوا فى جميع هذ  األبواب   إ ا وان واحد مل هذ  األشياء جار ا على بير مل هوو لو  

فال  جب إبوراز  ، وإن   ن ر ، فا ا وان  ؤمل اللبه و مكل يعيل صاحب  مل بير إبراز الضمير

وان ب  ؤمل اللبه واحتمل عون  على مل هو ل  وعلى بير مول هوو لو  وجوب إبوراز الضومير ، 

 والبيت حجة لدم فى  لك.
والبصر ون  وجبون إبراز الضمير بكل حال ، و رون مثل هذا البيت بير موافظ للقيواس 

 الذو علي  أوثر والم العرب ، فدو عندهم شا .
ليه مبتدأ ثانيا وما أعرب  الكوفيوون ، بول هوو مفعوول بو   « را المجد»م أن ومندم مل زع

لوصف محذوف ، والوصف المذوور بعد  بدل مل الوصوف المحوذوف ، ويقود ر الكوالم   ىوومى 

بانون  را المجد بانوها ، فالخبر محذوف ، وهو جار على مل ل  ، وفى هذا مل التكلوف موا لويه 

  خفى.
جووار ومجوورور متعلووظ  «ب وورف»لالسووتوناف ، وأخبووروا   فعوول وفاعوول  الووواو «وأخبووروا»( 1)

جووار ومجوورور معطوووف علووى الجووار والمجوورور السووابظ ،  «بحوورف»عاطفووة  «أو»بوووخبروا 

 حال مل الواو «ناو ل»إلي   مضاف «جر»و وحرف مضاف ، 
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يقوودم أن الخبوور  كووون مفوورنا ، و كووون جملووة ، و ووور المصوونف فووى هووذا 

و ،  «ز وود عنوودك»، نحووو    (1)جوواّرا و[ مجوورورا ]ا أو البيووت أنوو   كووون ظرفوو
ـ  ، وأجواز ىووم (2)فكل مندما متعلّظ بمحذوف واجب الحوذف  «ز د فى الدّار»

 مندم
__________________ 

مفعوول  «معنوى»منصوب بالياء نيابة عل الفتحة ، وفاعل  ضمير مسوتتر فيو   «أخبروا»فى ىول  

ىصود لف و  ، وهوو  «اسوتقر»عاطفوة  «أو»مضواف إليو   «لوائ»و ب  لناو ل ، ومعنى مضاف ، 

 معطوف على وائل.

(  شترط لصحة اإلخبار بال رف والجار والمجرور   أن  كون ول واحد مندما ياما ، ومعنوى 1)

 التمام أن  فدم من  متعلق  المحذوف ، وإنما  فدم متعلظ ول واحد مندما من  فى حالتيل  

 اما ، نحو   ز د عندك ، وز د فى الدار.أوبهما   أن  كون المتعلظ ع
وثانيدما   أن  كون المتعلظ خاصوا وىود ىاموت القر نوة الدالوة عليو  ، ووون  قوول لوك ىائول   

ز ود مسوافر اليووم وعمورو بودا ، فتقووول لو    بول عمورو اليووم وز وود بودا ، وجعول ابول هشوام فووى 

أو الحور  قتول بوالحر والعبود  قتول  (َواْلعَْبُد بِاْلعَْبردِ اْلُحرُّ بِاْلُحّرِ )المغنى مل هذا األخير ىول  يعالى   

 بالعبد.
( هدنا أموران   األول   أن المتعلوظ  كوون واجوب الحوذف إ ا ووان عاموا ، فوموا إ ا ووان خاصوا 2)

ففي  يفصيل ، فان ىاموت ىر نوة يودل عليو  إ ا حوذف جواز حذفو  وجواز  وور  ، وإن لوم يكول هنواك 

، هذا مذهب الجمدور فوى هوذا الموضووع ، وسونعون إليو  فوى شورح ىر نة يرشد إلي  وجب  ور  

 اآليى ىر با. 43الشاهد رىم 

األمر الثانى   اعلم أن  ىد اختلف النحاة فى الخبر   أهو متعلظ ال رف والجار والمجورور 

فق  ، أم هو نفه ال ورف والجوار والمجورور فقو  ، أم هوو مجمووع المتعلوظ وال ورف أو الجوار 

ذهب جمدور البصر يل إلى أن الخبر هو المجموع   لتوىف الفائودة علوى وول واحود ف ؟والمجرور

مندمووا ، والصووحي  الووذو يرجحوو  أن الخبوور هووو نفووه المتعلووظ وحوود  ، وأن ال وورف أو الجووار 

والمجرور ىيد ل  ، و ؤ ود هوذا أندوم أجمعووا علوى أن المتعلوظ إ ا ووان خاصوا فدوو الخبور وحود  ، 

ىد حذف لقر نة يدل علي  ، وهذا الخالف إنموا هوو فوى المتعلوظ العوام ،  سواء أوان مذوورا أم وان

 فليكل مثل الخا، ، طرنا للباب على وييرة واحدة.
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 «اسوتقرّ »أو  «ووائل»أن  كون  لك المحذوف اسوما أو فعوال نحوو   ـ  المصنف

وان مل  «استقرّ »وان مل ىبيل الخبر بالمفرن ، وإن ىدرت  «وائنا»فان ىدرت 
 خبر بالجملة.ىبيل ال

واختلووف النحو ووون فووى هووذا   فووذهب األخفوو  إلووى أنوو  موول ىبيوول الخبوور 

بووالمفرن ، وأن وووال مندمووا متعلووظ بمحووذوف ، و لووك المحووذوف اسووم فاعوول ، 
وىوود نسووب هووذا  «ز وود وووائل عنوودك ، أو مسووتقر عنوودك ، أو فووى الوودار»التقوود ر 

 لسيبو  .

علظ بمحذوف هو فعل ، وىيل   إندما مل ىبيل الجملة ، وإن وال مندما مت
ونسووب هووذا إلووى  «عنوودك ، أو فووى الوودّارـ  أو  سووتقرّ ـ  ز وود اسووتقرّ »والتقوود ر 

 جمدور البصر يل ، وإلى سيبو   أ ضا.

وىيل    جوز أن  جعال مل ىبيل المفرن   فيكون المقدر مستقرا ونحوو  ، 
ر ونحوو  ، وهووذا ظوواه «اسووتقرّ »وأن  جعوال موول ىبيول الجملووة   فيكووون التقود ر 

 .«ناو ل معنى وائل أو استقر»ىول المصنف 

و هووب أبووو بكوور بوول الّسووّراج إلووى أن ووواّل موول ال وورف والمجوورور ىسووم 
برأس  ، وليه مول ىبيول المفورن وب مول ىبيول الجملوة ، نقول عنو  هوذا الموذهب 

 يلميذ  أبو على الفارسّى فى الشيراز ات.

المحووذوف  والحووّظ خووالف هووذا المووذهب ، وأنوو  متعلووظ بمحووذوف ، و لووك
 واجب الحذف ، وىد صّرح ب  شذو ا ، وقول   

 ـ  (43)

 لووووك العووووّز إن موووووبك عووووّز   وإن  دوووول 

 فونوووووت لووووودو بحبوحوووووة الدوووووون ووووووائل    

  
__________________ 

 هذا البيت مل الشواهد التى لم  ذوروها منسوبة إلى ىائل معيل.ـ  43

ا السوويد ، والعبوود ، والحليووف ،  طلووظ المووولى علووى معووان وثيوورة ، مندوو «موووبك»اللغووة   

 البناء روو ب « دل»والمعيل ، والناصر ، وابل العم ، والمحب ، والجار ، والصدر 
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.................................................................................. 
__________________ 

الحواشوى ، وب موانع مول بنائو  للمعلووم بول  للمجدول وما ىال  العينى ويبع  علي  وثير مول أربواب

هوووو الواضووو  عنووودنا   ألن الفعووول الثالثوووى بزم   فبنووواؤ  للمفعوووول موووع بيووور ال ووورف أو الجوووار 

والمجرور ممتنع ، نعم  جوز أن  كون الفعل مل أهنت  أهين  ، وعلى هذا  جوىء موا  وور  العينوى 

بول الوذو اخترنوا  أىورب   لمقابلتو  بقولو     ، ولكن  ليه بمتعيل ، وب هو مما  دعو إلي  المعنوى ،

هووو بضووم فسووكون ، وبحبوحووة ووول شووىء   وسووط   «بحبوحووة»الثالثووى الووالزم ، وىولوو     «عووز»

 الذل والدوان. «الدون»

 «إن»مبتودأ موؤخر  «العوز»جار ومجرور متعلوظ بمحوذوف خبور مقودم  «لك»اإلعراب   

لشورط ،  فسور  الموذوور بعود  ، وموولى مولى   فاعل لفعل محذوف  قع فعول ا «موبك»شرطية 

فعل ما  ، وفاعل  ضمير مستتر في  جووازا  «عز»مضاف والكاف ضمير خطاب مضاف إلي  

يقد ر  هو  عون إلى موبك ، والجملوة ب محول لدوا مفسورة ، وجوواب الشورط محوذوف  ودل عليو  

فعل مضوارع  « دل» الواو عاطفة ، وإن   شرطية «وإن»الكالم ، أو   إن عز موبك فلك العز 

فعل الشرط محزوم وعالمة مجزم  السكون ، وفاعل  ضمير مستتر في  جووازا يقود ر  هوو  عوون 

ظورف  «لودو»الفاء واىعة فى جواب الشورط ، أنوت   ضومير منفصول مبتودأ  «فونت»إلى موبك 

 «الدوون»و مضواف إليو  ، وبحبوحوة مضواف  «بحبوحوة»و متعلظ بكائل اآليى ، ولدو مضواف 

 خبر المبتدأ ، والجملة مل المبتدأ والخبر فى محل جزم جواب الشرط. «وائل»إلي   مضاف
شوذو ا ، ـ  وهوو متعلوظ ال ورف الواىوع خبوراـ  حيث صرح ب  «وائل»الشاهد في    ىول  

أن  كووون ووول ـ  إ ا وووان ظرفووا أو جووارا ومجووروراـ  و لووك ألن األصوول عنوود الجمدووور أن الخبوور

وأن  كون هذا الكون العام واجب الحذف ، وما ىرر  الشوارح العالموة ، مندما متعلقا بكون عام ، 

فان وان متعلقدما وونا خاصوا وجوب  وور  ، إب أن نقووم ىر نوة يودل عليو  إ ا حوذف ، فوان ىاموت 

هذ  القر نة جاز  ور  وحذف  ، و هب ابل جنى إلى أن  مجوز  ور هذا الكوون العوام لكوون الوذور 

 ور  فى هذا البيت ونحو  ليه شا ا ، وذلك ىالوا.أصال ، وعلى هذا  كون  
 و ور  وثير مل أوابر! ـ عفا هللا يعالى عن ـ  والذو  تج  للعبد الضعيف
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ـ  إ ا وىعوا خبوراـ  ووما  جوب حوذف عامول ال ورف والجوار والمجورور

 «مررت برجل عندك ، أو فى الدار»وذلك  جب حذف  إ ا وىعا صفة ، نحو   
جواء »أو صولة ، نحوو    «مررت بز د عنودك ، أو فوى الودار»أو حاب ، نحو   

لكول  جوب فوى الّصولة أن  كوون المحوذوف فعوال ،  «الذو عندك ، أو فوى الودار

وأما الصفة والحال فحكمدما  «جاء الذو استقّر عندك ، أو فى الدار»التقد ر   
 حكم الخبر وما نقدم.

* * * 

 ب  كوووووووووون اسوووووووووم زموووووووووان خبوووووووووراو

(1)فووووووود فووووووووخبرا عووووووول جثّوووووووة ، وإن     
 

  
__________________ 

ىد  ران بدما مجرن الحصول والوجوون فيكوون وول مندموا وونوا عاموا  «وائنا ، واستقر»العلماء أن 

واجب الحذف ، وىد  ران بدما حصول مخصو، والثبوات وعودم ىبوول التحوول وابنتقوال ونحوو 

بدذ  المنزلة   فقود  «ثبت»و  «تثاب»و  لك فيكون ول مندما وونا خاصا ، وحينوذ  جوز  ور  ، 

 ران بدما الوجون المطلظ الوذو هوو ضود ابنتقوال فيكونوان عواميل ، وىود  وران بدموا القورار وعودم 

ـ  ىابلية الحروة مثال ، وحينوذ  كونان خاصيل ، وبدذا  رن علوى ابول جنوى موا  هوب إليو  ، وبدوذا

ا )حو ىولو  يعوالى   فى ن «مستقر»فى هذا البيت و ور  «وائل» تج   ور ـ  أ ضا را َرآهُ ُمْسرتَِقرا فَلَمَّ

 ألن المعنى أن  لما ر   ثابتا وما لو وان موضع  بيل  د   مل أول األمر. (ِعْنَدهُ 

هوو اسوم  كوون ،  «اسوم»فعل مضارع نواىص  « كون»الواو لالستوناف ، وب   نافية  «وب»( 1)

جوار ومجورور متعلوظ  «ثوةعول ج»خبور  كوون  «خبورا»مضواف إليو   «زموان»و واسم مضواف 

فعل مضوارع  « فد»الواو لالستوناف. إن   شرطية  «وإن»بقول  خبرا ، أو بمحذوف صفة لخبر 

فعوول الشوورط ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  جوووازا يقوود ر  هووو  عووون إلووى وووون الخبوور اسووم زمووان 

ون التوويود الفاء واىعة فى جواب الشرط ، أخبر فعل أمر مبنى علوى الفوت  بيصوال  بنو «فوخبرا»

الخفيفوة المنقلبوة ألفوا للوىوف ، وفاعلوو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقوود ر  أنوت ، والجملوة مول فعوول 

 األمر وفاعل  فى محل جزم جواب الشرط.
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وعول المعنوى  «ز ود عنودك»ظرف المكان  قع خبرا عول الجثوة ، نحوو   

أو وأما ظورف الزموان فيقوع خبورا عول المعنوى منصووبا  «القتال عندك» نحو  
وب  قوع خبورا  «القتال  وم الجمعة ، أو فى  وم الجمعة»مجرورا بفى ، نحو   

الليلوة الدوالل ، والّرطوب شودرو »عل الجثّة ، ىال المصنف   إب إ ا أفان نحو 

وإلوى هوذا  هوب  «ز د اليوم»فان لم  فد لم  قع خبرا عل الجثة ، نحو    «ربيع
منع مطلقا   فوان جواء شوىء مول ىوم مندم المصنف ، و هب بير هؤبء إلى ال

 لووك  ووؤّول ، نحووو ىووولدم   اللّيلووة الدووالل ، والّرطووب شوودرو ربيووع ، التقوود ر   

طلوووع الدووالل الليلووة ، ووجووون الّرطووب شوودرو ربيووع   هووذا مووذهب جمدووور 
 [لكل]إلى جواز  لك مل بير شذو  ـ  مندم المصنفـ  البصر يل ، و هب ىوم

 ، «ل فى  وم طيّب ، وفى شدر وذانح»، وقولك    (1)بشرط أن  فيد 
__________________ 

( هنا أمران  حسل بنا أن نبيندما لك يبيينا واضحا ، األول   أن ابسم الذو  قوع مبتودأ ، إموا أن 1)

 كون اسم معنى والقتول واألوول والنووم ، وإموا أن  كوون اسوم جثوة ، والموران بدوا الجسوم علوى أو 

ل والورن ، وال رف الوذو  صو  أن  قوع خبورا   إموا أن  كوون وضع وان ، وز د والشمه والدال

اسم زمان ويوم وزمان وشدر ونهر ، وإما أن  كوون اسوم مكوان نحوو عنود ولودو وأموام وخلوف ، 

والغالب أن اإلخبار باسم المكان  فيد سواء أووان المخبور عنو  اسوم جثوة أم ووان المخبور عنو  اسوم 

ن  فيد إ ا وان المخبور عنو  اسوم معنوى ، فلموا ووان الغالوب معنى ، والغالب أن اإلخبار باسم الزما

فى هذ  األحووال الثالثوة حصوول الفائودة أجواز الجمدوور اإلخبوار ب ورف المكوان مطلقوا وب ورف 

الزمان عل اسم المعنى بدون شرط إعطواء للجميوع حكوم األبلوب األوثور ، ومول أجول أن اإلخبوار 

عنوى مفيود بالبوا ب نائموا ، ومعنوى هوذا أن حصوول بال رف المكانى مطلقا وبالزمان عول اسوم الم

الفائدة ليه بواجب فى اإلخبار حينوذ ، مل أجل  لك است در جماعوة مول المحققويل أنو  ب  جووز 

اإلخبووار إب إ ا حصوولت الفائوودة بوو  فعووال   فلووو لووم يحصوول الفائوودة موول اإلخبووار باسووم الزمووان عوول 

ونحووو  «ز وود مكانووا»خبووار باسووم المكووان نحووو أو لووم يحصوول موول اإل «القتووال زمانووا»المعنووى نحووو 

لم  جز اإلخبار ، وإ ن فالمدار عند هذا الفر ظ على حصوول الفائودة فوى الجميوع    «القتال مكانا»

والغالب أن اإلخبار باسم الزمان عل الجثة ب  فيود. وهوذا هوو السور فوى يخصويص الجمدوور هوذ  

 الحالة بالنص عليدا.
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ز ود  ووم »فان لم  فود امتنوع ، نحوو    «إن  فد فوخبراو»وإلى هذا أشار بقول    

 .«الجمعة
* * * 

 ب  جووووووووووووووز اببتووووووووووووودا بوووووووووووووالنّكر  و

(1)موووووا لوووووم يفووووود   وعنووووود ز ووووود نمووووور     
 

  
 فموووووا خوووووّل لنوووووا ،  ؟هووووول فتوووووى فووووويكمو

(2)رجووووووووول مووووووووول الكووووووووورام عنووووووووودنا و   
 

  
__________________ 

ل اسم الجثة يحصول بوحود أموور ثالثوة األمر الثانى   أن الفائدة مل اإلخبار باسم الزمان ع

  أولدوا   أن  تخصوص اسوم الزموان بوصوف أو باضوافة ، و كوون موع  لوك مجورورا بفوى ، نحووو 

وب  جوز فى هوذا إب الجور بفوى ،  «نحل فى  وم ىائظ ، ونحل فى زمل ول  خير وبروة»ىولك   

كوون الكوالم علوى يقود ر فال  جوز أن ينصب ال رف ولو أن نصب  على يقود ر فوى ، وثانيدوا أن  

مضاف هو اسم معنى ، نحو ىوولدم   الليلوة الدوالل فوان يقود ر  الليلوة طلووع الدوالل ، ونحوو ىوول 

امروء القيه بل حجر الكندو بعد مقتل أبي    اليووم خمور ، وبودا أمور   فوان التقود ر عنود النحواة 

ا  شووب  اسووم المعنووى فووى أن  كووون اسووم الجثووة مموو فووى هووذا المثوول   اليوووم شوورب خموور ، وثالثدووا  

حصول  وىتا بعد وىت ، نحو ىولدم   الرطب شدرو ربيوع ، والوورن أ وار ، ونحوو ىولنوا   القطول 

سبتمبر ، و جوز فى هذا النوع أن يجور  بفوى ، فتقوول   الرطوب فوى شودرو ربيوع ، والوورن فوى 

 وهو شدر مل الشدور الرومية  كون زمل الربيع.ـ  أ ار

جوار ومجورور متعلوظ  «بوالنكرة»فاعول  جووز  «اببتودا»فعل مضوارع  « جوز»نافية  «ب»( 1)

فعول مضوارع مجوزوم بلوم ،  «يفود»حرف نفى وجزم وىلوب  «لم»مصدر ة ظرفية  «ما»باببتدا 

الكوواف جووارة لقووول  «وعنوود»والفاعوول ضوومير مسووتتر فيوو  جوووازا يقوود ر  هووى  عووون علووى النكوورة 

لمبتوودأ محووذوف ، وعنوود ظوورف متعلووظ محووذوف ، والجووار والمجوورور متعلووظ بمحووذوف خبوور 

مبتودأ موؤخر ، وجملوة المبتودأ  «نمرة»مضاف إلي   «ز د»و بمحذوف خبر مقدم ، وعند مضاف 

وخبوور  فووى محوول نصووب مقووول القووول المحووذوف ، ويقوود ر الكووالم   و لووك وووائل وقولووك عنوود ز وود 

 نمرة.

 جار ومجرور متعلظ «فيكم»دأ مبت «فتى»حرف استفدام  «هل»( 2)
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 بوووووة فوووووى الخيووووور خيووووور ، وعمووووول ربو

(1)بووووّر  ووووز ل ، ولووووويقه مووووا لووووم  قووووول    
 

  

وىود  كوون نكورة ، لكول بشورط أن  (2)األصل فى المبتدأ أن  كون معرفوة 
 يفيد ، ويحصل الفائدة بوحد أمور  ور المصنف مندا ستة  

، نحو    (3)أحدها   أن  تقدم الخبر عليدا ، وهو ظرف أو جار ومجرور 

 فى»
__________________ 

جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف خبوور  «لنووا»مبتوودأ  «خوول»نافيووة  «فمووا»بمحووذوف خبوور المبتوودأ 

عنود   ظورف  «عنودنا»جار ومجرور متعلظ بمحذوف نعت لرجل  «مل الكرام»مبتدأ  «ورجل»

 متعلظ بمحذوف خبر المبتدأ ، وعند مضاف والضمير مضاف إلي .

مبتودأ ،  «وعمول»خبور المبتودأ  «خيور»متعلظ ب  جار ومجرور  «فى الخير»مبتدأ  «رببة»( 1)

فعول مضوارع ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  جووازا  « وز ل»مضاف إلي   «بر»و وعمل مضاف 

الووواو عاطفووة أو  «ولوويقه»يقوود ر  هووو  عووون علووى عموول ، والجملووة فووى محوول رفووع خبوور المبتوودأ 

مور ، وهوو مبنوى للمجدوول لالستوناف ، والالم بم األمور ،  قوه   فعول مضوارع مجوزوم بوالم األ

فعول مضوارع مبنوى  « قول»حورف نفوى وجوزم وىلوب  «لوم»اسم موصول نائب فاعل  قه  «ما»

 «مووا»للمجدووول مجووزوم بلووم ، ونائووب فاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  جوووازا يقوود ر  هووو  عووون علووى 

 والجملة مل الفعل المبنى للمجدول ونائب فاعل  ب محل لدا مل اإلعراب صلة.

حكوم علي  ، والخبر حكم ، واألصل فى المبتدأ أن  تقدم على الخبور ، والحكوم علوى ( المبتدأ م2)

المجدول ب  فيد ، ألن  ور المجدول أول األمر  ور  السامع حيرة   فتبعث  على عودم اإلصوغاء 

إلى حكم  ، ومل أجل هذا وجب أن  كون المبتدأ معرفة حتى  كون معينا ، أو نكرة مخصوصوة. 

ـ  وهو المعبر عن  بالفعولـ  فاعل أن  كون معرفة وب نكرة مخصصة   ألن حكم ولم  جب فى ال

متقدم علي  البتة   فيتقرر الحكم أوب فى  هل السامع ، ثم  طلب ل  محكوما عليو  أ وا ووان ، ومول 

هنا يعرف الفرّ بيل المبتدأ والفاعل ، مع أن وول واحود مندموا محكووم عليو  ، ووول واحود مندموا 

 ومل هنا يعرف أ ضا السر فى جواز أن  كون المبتدأ نكرة إ ا يقدم الخبر علي . مع  حكم  ،

( مثل ال ورف والجوار والمجورور الجملوة ، نحوو ىولوك   ىصودك بالمو  رجول ، فرجول مبتودأ 3)

مول الفعول وفاعلو  فوى محول رفوع خبور مقودم ، لسووغ لالبتوداء  «ىصودك بالمو »مؤخر ، وجملوة 

 مع يقد مـ  ، واعلم أن  ب بدهو جملة بالنكرة ، هو يقد م خبرها و
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  فوان يقودم وهوو بيور ظورف وب جوار  (1) «عنود ز ود نمورة»و ،  «الدّار رجول

 .«ىائم رجل»ومجرور لم  جز ، نحو   
 .«هل فتى فيكم»، نحو    (2)الثانى   أن  تقدم على النكرة استفدام 

 .«ما خّل لنا»، نحو    (3)الثالث   أن  تقدم عليدا نفى 
__________________ 

مل أن  كون مختصا ، و لوك ـ  الخبر ووون  أحد الثالثة   الجملة ، وال رف ، والجار والمجرور

بون  كون المجرور أو ما أضيف ال رف إلي  والمسند إلي  فوى الجملوة مموا  جووز اإلخبوار عنو  ، 

 لم  ص .ـ  رجلفلو ىلت   فى نار رجل رجل ، أو ىلت عند رجل رجل ، أو ىلت ولد ل  ولد 

 وساء مخط  يلبس  األعراب ، وجمع  نمار.ـ  بفت  النون ووسر الميمـ  ( النمرة1)

لجوواز اببتووداء بووالنكرة بعوود ابسووتفدام ـ  مووندم ابوول الحاجووبـ  ( اشوترط جماعووة موول النحووو يل2)

نحووو أن  «أم»شوورطيل ، األول   أن  كووون حوورف ابسووتفدام الدمووزة ، والثووانى   أن  كووون بعوود  

وهذا ابشتراط بير صحي    فلدوذا بوانر النواظم والشوارح باظدوار  ؟يقول   أرجل عندك أم امرأة

 ؟خالف  بالمثال الذو  ورا  ، فان ىلت   فلما ا وان يقدم ابستفدام على النكرة مسوبا لالبتوداء بدوا

رو فدوو بمعنوى فالجواب   أن نذورك بون ابستفدام إما إنكارو وإما حقيقى ، أما ابستفدام اإلنكوا

حورف النفوى ، ويقودم حورف النفووى علوى النكورة  جعلدوا عاموة ، وعموووم النكورة عنود التحقيوظ هووو 

المسوغ لالبتداء بدوا ، إ  الممنووع إنموا هوو الحكوم علوى فورن موبدم بيور معويل ، فوموا الحكوم علوى 

السوؤال عول  جميع األفران فال مانع من  ، وأما ابسوتفدام الحقيقوى فوجو  يسوو غ  أن المقصوون بو 

فرن بير معيل بطلب بالسوؤال يعيينو  ، وهوذا الفورن بيور المعويل شوائع فوى جميوع األفوران ، فكوون 

السؤال فى الحقيقة عل األفران ولدم ، فوشب  العمووم ، فالمسووغ إموا العمووم الحقيقوى وإموا العمووم 

 الشبي  ب .

كرة أن األصول فيو  هوو النفوى   ( ىد عرفت مما  ورنا  فى وج  يسوو   ابسوتفدام اببتوداء بوالن3)

ألن النفى هو الذو  جعل النكورة عاموة متناولوة جميوع األفوران ، وحمول ابسوتفدام اإلنكوارو عليو  

ألن  بمعنا  ، وحمل ابستفدام الحقيقى علي  ألن  شبي  بما هو بمعنى النفى ، فالوج  فى النفوى هوو 

 صيرورة النكرة عامة.
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 .«رجل مل الكرام عندنا» ، نحو   (1)الرابع   أن يوصف 

 .«رببة فى الخير خير»، نحو    (2)الخامه   أن يكون عاملة 
 .«عمل بّر  ز ل»السانس   أن يكون مضافة ، نحو   

هذا ما  ور  المصونف فوى هوذا الكتواب ، وىود أنداهوا بيور المصونف إلوى 

 الّستّة المذوورة. [هذ ][ ، فذور (3)وأوثر مل  لك ]نيّف وثالثيل موضعا 
__________________ 

(  شووترط فووى الوصووف الووذو  سوووغ اببتووداء بووالنكرة أن  كووون مخصصووا للنكوورة فووان لووم  كوول 1)

لوم  صو  اببتوداء بوالنكرة ، ـ  نحو أن يقوول   رجول مول النواس عنودناـ  الوصف مخصصا للنكرة

والنووع  والوصف على ثالثة أنواع   النووع األول   الوصوف اللف وى ، ومثوال النواظم والشوارح ،

الثانى   الوصف التقد رو ، وهو الذو  كون محذوفا مل الكالم لكن  على يقود ر  وور  فوى الكوالم 

تُْهْم أَْنعُسُُهمْ )، وقول  يعالى  فان يقد ر الكالم   وطائفة مل بيروم ، بدليل موا ىبلو  ،  (َوطائِعَةٌ قَْد أََهمَّ

الثالووث   الوصووف المعنوووو ، وضووابط  أب  كووون والنوووع  (يَْغشررى طائِعَررةً ِمررْنكُمْ )وهووو ىولوو  يعووالى 

مذوورا فى الكالم وب محذوفا على نية الذور ، ولكل صيغة النكرة يدل عليو . ولوذلك موضوعان   

الموضع األول   أن يكون النكرة على صيغة التصغير ، نحو ىولك   رجيول عنودنا ، فوان المعنوى 

التعجبيوة  «موا»كرة نالة على التعجب ، نحوو رحل صغير عندنا ، والموضع الثانى   أن يكون الن

فى ىولك   ما أحسل ز دا ، فان الذو سوغ اببتداء بما التعجبية وهوى نكورة ووون المعنوى   شوىء 

  شتمل على أربعة أنواع.ـ  وهو وون النكرة موصوفةـ  ع يم حسل ز دا   فدذا األمر الواحد

بتنوو ل ضورب   ألنو  ـ  الز ودان حسول ( ىد يكوون النكورة عاملوة الرفوع ، نحوو ىولوك   ضورب2)

وهووو مبتوودأ ، والز وودان   فاعوول المصوودر ، وحسوول   خبوور المبتوودأ ، وىوود يكووون عاملووة ـ  مصوودر

النصب وما فى مثال الناظم والشارح   فان الجار والمجرور فى محل نصب على أنو  مفعوول بو  

خمه صلوات وتوبدل هللا »م للمصدر ، وىد يكون عاملة الجر ، وما فى ىول  علي  الصالة والّسال

ومول هوذا يعلوم أن  وور األمور الخوامه  غنوى عول  وور السوانس   ألن السوانس  «فى اليوم والليلة

 نوع من .

 واحد مندا إلى أنواع ، فالذ ل( ىد علمت أن بعض األمور الستة  تنوع ول 3)
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 .«مل  قم أىم مع »والسابع   أن يكون شرطا ، نحو   

،  «رجول»فتقوول    ؟ابا ، نحو أن  قال   مول عنودكالثامل   أن يكون جو
 .«رجل عندو»التقد ر 

 .«وّل  موت»التاسع   أن يكون عاّمة ، نحو   

 العاشر   أن  قصد بدا التّنو ع ، وقول   
 ـ  (44)

 فوىبلوووووووووت زحفوووووووووا علوووووووووى الوووووووووّروبتيل 

 فثووووووووووب لبسوووووووووت ، وثووووووووووب أجووووووووورّ    

  

 [.«وب أجرّ ث»خبر  ، ووذلك  «لبست»و مبتدأ ،  «ثوب»فقول  ]
__________________ 

عدوا أمورا وثيرة لم  كتفووا بوذور جونه  نودرج يحتو  األنوواع المتعودنة ، وإنموا فصولوها يفصويال 

لوال  حوجوا المبتدوء إلى إجدان  هن  ، وسترو فى بعض موا  وذور  الشوارح ز وانة علوى النواظم 

 ع عشر وسنبيل  لك.أن  مندرج يحت ما  ور  والسابع والتاسع والثانى عشر والراب

هذا البيت مول ىصويدة بموروء القويه أثبتدوا لو  أبوو عمورو الشويبانى ، والمفضول الضوبى ، ـ  44

 وبيرهما ، وأول هذ  القصيدة ىول   

 ب ، وأبيوووووووووووووووووووك ابنوووووووووووووووووووة العوووووووووووووووووووامر

 ّو ب  وووووووووووودّعى القووووووووووووووم أنّوووووووووووووى أفووووووووووووورّ    

  
مول أوبن  أن القصويدة لرجولـ  فوى روا تو  عول أبوى عمورو بول العوالءـ  وزعم األصمعى

 النمر بل ىاس   قال ل  ربيعة بل جشم ، وأولدا عند   
 أحوووووووووار ابووووووووول عمووووووووورو ووووووووووونّى خمووووووووور

  عووووووووودو علوووووووووى المووووووووورء موووووووووا  وووووووووويمرو   

  
 و روو صدر البيت الشاهد هكذا  

 * فلّما ننوت يسدّ تدا*

فثووب »يخطيوت إليدوا ، أو علويدوا ، والبواىى ظواهر المعنوى ، و وروو  «يسود تدا»اللغة   

 .«نسيت
الفوواء عاطفووة ، أىبلووت   فعوول مووا  مبنووى علووى فووت  مقوودر وفاعوول  «فوىبلووت»عووراب   اإل

و جووز  «أىبلوت» جوز أن  كون مصدرا فى يوو ل اسم الفاعل فيكون حاب مل التاء فى  «زحفا»

 بقاؤ  على مصدر ت  فدو مفعول مطلظ لفعل محذوف ،



 شرح ابل عقيل   الجزء األول ...................................................................... 220

 (ينَ َسًّلٌم َعلى إِْ  ياسِ )الحانو عشر   أن يكون نعاء ، نحو   

موووا أحسووول »، نحوووو    (1)الثوووانى عشووور   أن  كوووون فيدوووا معنوووى التعجوووب 
 .«!ز دا

__________________ 

مبتوودأ  «فثوووب» «زحفووا»جووار ومجوورور متعلووظ بقولوو   «علووى الووروبتيل»يقوود ر    أزحووف زحفووا 

فعول وفاعول ، والجملوة فوى محول رفوع خبور ، والوراب  ضومير محوذوف ،  «لبسوت»أو  «نسيت»

فعول مضوارع ، وفاعلو   «أجور»مبتودأ  الواو عاطفة ، ثووب   «وثوب»ت  ، أو لبست  والتقد ر نسي

ضمير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوا ، والجملوة فوى محول رفوع خبور ، والوراب  ضومير منصووب 

 محذوف ، والتقد ر   أجر  ، والجملة مل المبتدأ وخبز  معطوفة بالواو على الجملة السابقة.

ـ  موع وونو  نكورةـ  فى الموضعيل ، حيث وىع ول مندموا مبتودأ «بثو»الشاهد في    ىول  

ألن  ىصد التنو ع ، إ  جعل أثواب  أنواعا ، فمندا نوع أ هل  حبدوا عنو  فنسوي  ، ومندوا نووع ىصود 

أن  جور  علووى  ثووار سوويرهما ليعفيدوا حتووى ب  عرفدمووا أحوود ، وهووذا يوجيو  مووا  هووب إليوو  العالمووة 

 الشارح.
 خووران  ورهمووا ابوول هشووام وأصوولدما لألعلووم ، أحوودهما   أن جملتووى وفووى البيووت يوجيدووان 

ليستاخر ل ، بول هموا نعتوان للمبتودأ ل ، وخبراهموا محوذوفان ، والتقود ر   فمول  «نسيت ، وأجر»

أثووابى ثوووب منسوى وثوووب مجورور ، والتوجيوو  الثوانى   أن الجملتوويل خبوران ولكوول هنواك نعتووان 

  وثوب لى أجر  ، وعلى هذ ل التوجيديل فالمسوغ لالبتوداء محذوفان ، والتقد ر   فثوب لى نسيت

بالنكرة ووندا موصوفة ، وفى البيوت روا وة أخورو ، وهوى* فثوبوا نسويت وثوبوا أجور* بالنصوب 

فيدموا ، علووى أن ووال مندمووا مفعوول للفعوول الووذو بعود  ، وب شوواهد فوى البيووت علوى هووذ  الروا ووة ، 

ا ب يحووج إلوى يقود ر محوذوف ، وأن حوذف الضومير و رج  هذ  الروا وة علوى روا وة الرفوع أندو

المنصوب العائد على المبتودأ مول جملوة الخبور مموا ب  جيوز  جماعوة مول النحواة موندم سويبو   إب 

 لضرورة الشعر.
( ىوود عرفووت أن هووذا الموضووع والووذو بعوود  ناخووالن فووى الموضووع الرابووع   ألننووا بينووا لووك أن 1)

قوود رو   أعووم موول أن  كووون المحووذوف هووو الوصووف أو الوصووف إمووا لف ووى وإمووا يقوود رو ، والت

الموصوف ، ومثل هذا  قال فى الموضع الرابع عشر ، ووذلك فى الموضع الخوامه عشور علوى 

ثانى ابحتماليل ، ووان على الشارح أب  ذور هذ  المواضع ، ييسيرا لألمر علوى الناشوويل ، وىود 

 سار ابل هشام فى أوضح  على  لك
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مووؤمل خيوور موول »يكووون خلفووا موول موصوووف ، نحووو    الثالووث عشوور   أن

 .«وافر
  ألن التصوغير  «رجيل عندنا»الرابع عشر   أن يكون مصغّرة ، نحو   

 .«رجل حقير عندنا»في  فائدة معنى الوصف ، يقد ر  

شّر أهّر  ا ناب »الخامه عشر   أن يكون فى معنى المحصور ، نحو   
 «نواب إّب شوّر ، وموا جواء بوك إب شوىءما أهوّر  ا »التقد ر  «، وشىء جاء بك

شووّر ع وويم أهووّر  ا نوواب ، » [أن التقوود ر]علووى أحوود القوووليل ، والقووول الثووانى 

  فيكووون ناخووال فووى ىسووم مووا جوواز اببتووداء بوو  لكونوو   «وشووىء ع وويم جوواء بووك
موصوووفا   ألن الوصووف أعووّم موول أن  كووون ظوواهرا أو مقوودرا ، وهووو هووا هنووا 

 مقدّر.

 ع ىبلدا واو الحال ، وقول   السانس عشر   أن  ق
 ـ  (45)

 سوووور نا ونجوووووم ىوووود أضووووواء   فمووووذ بووووودا

 محيّووووواك أخفوووووى ضووووووؤ  ووووووّل شوووووارّ    

  
__________________ 

 هذا البيت مل الشواهد التى ب  عرف ىائلدا.ـ  45

ظدور  «بودا»أنوار  «أضواء»وهوو السوير لويال ـ  بضوم السويلـ  مل السرو «سر نا»اللغة   

 وجدك. «محياك»
معنى   شب  الممدوح بالبدر يشبيدا ضمنيا. ولم  كتف بذلك حنى جعل ضووء وجدو  أشود ال

 مل نور البدر وبير  مل الكواوب المشرىة.
حورف يحقيوظ  «ىود»الواو للحال ، نجوم   مبتودأ  «ونجم»فعل وفاعل  «سر نا»اإلعراب   

م ، والجملوة فوى فعل ما  ، وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقود ر  هوو  عوون إلوى نجو «أضاء»

فعوول مووا   «بوودا»اسووم نال علووى الزمووان فووى محوول رفووع مبتوودأ  «فمووذ»محوول رفووع خبوور المبتوودأ 

محيا   فاعل بدا ، ومحيا مضاف وضمير المخاطب مضواف إليو  ، والجملوة فوى محول  «محياك»

جوور باضووافة مووذ إليدووا ، وىيوول   مووذ مضوواف إلووى زموول محووذوف ، والووزمل مضوواف إلووى الجملووة 

ضوووء   فاعوول أخفوى ، وضوووء مضوواف والضومير مضوواف إليوو   «ضووؤ »ا  فعوول موو «أخفوى»

الوذو هوو ـ  مضاف إلي  ، والجملة مل الفعول «شارّ»و مفعول ب  ألخفى ، وول مضاف  «ول»

 والفاعل فى محل رفع خبر المبتدأ وهو مذ.ـ  أخفى
 ـ مع وون  نكرةـ  حيث أيى بنجم مبتدأ «ونجم ىد أضاء»الشاهد في    ىول  
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ز وود ورجوول »ع عشوور   أن يكووون معطوفووة علووى معرفووة ، نحووو   السوواب

 .«ىائمان
يميموّى ورجول »الثامل عشور   أن يكوون معطوفوة علوى وصوف ، نحوو   

 .«فى الدّار

رجل وامورأة طو لوة »التاسع عشر   أن  عطف عليدا موصوف ، نحو   
 .«فى الدّار

 العشرون   أن يكون مبدمة ، وقول امروء القيه  
 ـ  (46)

 عة بوووووووووووووووويل أرسوووووووووووووووواب  مرّسوووووووووووووووو

 بووووووووووووو  عسوووووووووووووم  يتغوووووووووووووى أرنبوووووووووووووا   

  
__________________ 

لسبق  بواو الحال ، والذو نر د أن ننبدك إلي  هاهنا أن المدار فى التسو   علوى وىووع النكورة فوى 

صدر الجملة الحالية ، سوواء أوانوت مسوبوىة بوواو الحوال ودوذا الشواهد ، أم لوم يكول مسوبوىة بو  ، 

   (بتحقيقنا 130/  4ن ر شرح التبر زو ا)وقول شاعر الحماسة 

 يرووووووووت ضوووووووونى يوووووووونّ الوووووووذّئب راعيدوووووووا

 أنّدوووووووووووووا ب يرانوووووووووووووى  خووووووووووووور األبووووووووووووودو   

  

 الووووووووذّئب  طرىدووووووووا فووووووووى الوووووووودّهر واحوووووووودة

 وووووووووووّل  وووووووووووم يرانووووووووووى مد ووووووووووة بيوووووووووودو و   

  
فان  مبتدأ مع وون  نكرة ، وسوغ اببتداء ب  وىوعو  فوى صودر  «مد ة»الشاهد فيدما ىول  

 .«يرانى»فى محل نصب حال مل  اء المتكلم فى ىول   «مد ة بيدو»ن جملة جملة الحال   أل
 و جوز أن  كون مثل بيت الشاهد ىول الشاعر  

 عنوووودو اصووووطبار ، وشوووووكوو عنوووود فووووواينتى 

  ؟فدووووول بوعجوووووب مووووول هوووووذا امووووورؤ سووووومعا   
  

 جوز أن يكون واو الحال ، وشكوو مبتدأ وهوو  «وشكوو عند فاينتى»فان الواو فى ىول  

ة ، وعند ظرف متعلظ بمحوذوف خبور المبتودأ ، فوا ا أعربنوا  علوى هوذا الوجو  ووان مثول بيوت نكر

 الشاهد يماما.
ايفظ الرواة على أن هذا البيت لشاعر اسم  امرؤ القويه ، وموا ىالو  الشوارح العالموة ، لكول ـ  46

وىوال أبوو اختلفوا فيموا وراء  لوك   فقيول   بموروء القويه بول حجور الكنودو الشواعر المشودور ، 

 ك بصحي  ، بل هو بمروء القيهالقاسم الكندو   ليه  ل
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.................................................................................. 
__________________ 

بروا وة أبوى ـ  ابل مالك الحميرو ، لكل الثابت فى نسخة ن ووان اموروء القويه بول حجور الكنودو

ـ  صومعى وأبوى حوايم والز وانو ، وفيموا روا  األعلوم الشونتمرو مول القصوائد المختوارةعبيدة واأل

نسبة هذا البيت بموروء القويه بول حجور الكنودو ، وىوال السويد المريضوى فوى شورح القواموس ، 

هو بمروء القيه بول مالوك الحميورو ، وموا ىالو  اآلمودو ، ولوبه »نقال عل العباب ، ما نص    

ا  ، ومدما  كل مل شوىء  «فى نواو ل شعر  ، وهو موجون فى أشعار حميرببل حجر وما وىع 

 فقد روو الرواة ىبل بيت الشاهد ىول   

  ووووووووووووووا هنوووووووووووووود ب ينكحووووووووووووووى بوهووووووووووووووةأ

 عليوووووووووووووووووووووو  عقيقتوووووووووووووووووووووو  أحسووووووووووووووووووووووبا   

  
 «عقيقتو »الرجل الضعيف الطائ  ، وىيل   هوو األحموظ ـ  هو بضم الباء «بوهة»اللغة   

 األحسب مل الرجال   «أحسبا»ل العقيقة الشعر الذو  ولد ب  الطف
أنوو  ب  تن ووف ،  «عليوو  عقيقتوو »الرجوول الووذو ابيضووت جلديوو . وىووال القتيبووى   أران بقولوو  

وىووال أبووو علووى   معنووا  أنوو  لووم  عووظ عنوو  فووى صووغر  فمووا زال حنووى وبوور وشووابت معوو  عقيقتوو  

كرسووع ، هى التميموة  علقدوا مخافوة العطوب علوى طورف السواعد فيموا بويل الكووع وال «مرسعة»

وىيل   هى مثل المعا ة ، ووان الرجل مل جدلة العرب  شود فوى  ود  أو رجلو  حورزا لودفع العويل 

 عنوى أنو  ـ  بووزن ىفولـ  األرساغ جموع رسو  «بيل أرساب »أو مخافة أن  موت أو  صيب  بالء 

وهووو ـ  بكسوور فسوكونـ  واألربوواّ   جموع ربوظ «بويل أرباىو » جعلدوا فوى هوذا المكووان ، و وروو 

اعوجواج فوى الرسو  و وبه  «عسوم»حبل فيو  عودة عورو ، ومعنوا  أنو   جعول يميمتو  فوى حبوال ال

حيوان معروف ، وإنما طلب األرنب نون ال باء ونحوها لموا وانوت يزعمو  العورب مول  «أرنبا»

أن الجل يجتنبدا   فمول ايخوذ وعبدوا يميموة لوم  قربو  جول ، ولوم  وؤ   سوحر ، ووذا ووانوا  زعموون 

 شد د الخوف وأران أن  جبان
و قوول لدوا   ب يتزوجوى رجوال مول جدلوة ـ  فيما  ور الرواةـ  المعنى    خاطب هندا أخت 

العرب    ضع التمائم ، و قعد عل الخروج للحروب ، وفى رسغ  اعوجاج و وبه ، ب  بحوث إب 

 عل األرانب ليتخذ وعوبدا يمائم جبنا وفرىا.
علوى ال رفيوة متعلوظ بمحوذوف خبور ظرف منصووب  «بيل»مبتدأ  «مرسعة»اإلعراب   

مضاف إلي  ، وأرساغ مضاف والضمير مضواف  «أرساب »المبتدأ ، وبيل مضاف وأرساغ مل 

 إلي  ، وجملة المبتدأ وخبر  فى محل نصب نعت لبوهة فى البيت السابظ ،
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 ، وقول    «لو ب»الحانو والعشرون   أن يقع بعد 
 ـ  (47)

 لوووووو ب اصوووووطبار ألونو ووووووّل  و مقوووووة

 لّمووووووووا اسووووووووتقلّت مطا وووووووواهّل للّ عوووووووول    

  
__________________ 

والراب  بيل جملة الصفة والموصوف هوو الضومير المجورور محوال باإلضوافة فوى ىولو  أرسواب  

مبتوودأ مووؤخر ، والجملووة موول المبتوودأ  «عسووم»جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف خبوور مقوودم  «بوو »

مضوارع ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  فعول  « بتغوى»وخبر  فوى محول نصوب صوفة ثانيوة لبوهوة 

جوووازا يقوود ر  هووو  عووون إلووى بوهووة ، وجملووة الفعوول وفاعلوو  فووى محوول نصووب صووفة لبوهووة أ ضووا 

مفعول بو  ليبتغوى ، فقود وصوف البوهوة فوى هوذ ل البيتويل بخموه صوفات   األولوى ىولو   «أرنبا»

بو  »، والرابعة جملة  «مرسعة بيل أرساب »والثالثة جملة  «أحسبا»والثانية ىول   «علي  عقيق »

 .« بتغى أرنبا»، والخامسة جملة  «عسم

فاندوا نكورة وىعوت مبتودأ ، وىود سووغ اببتوداء بدوا إبدامدوا ،  «مرسوعة»الشاهد فيو    ىولو  

ومعنى  لك أن المتكلم ىصد اإلبدام بدذ  النكرة ، ولم  كل ل  بر  فوى البيوان والتعيويل أو نقليول 

م ىود  كوون مول مقاصود البلغواء أب يورو أنو  ب  ر ود مرسوعة نون الشيوع ، وأنت خبير بون اإلبدا

 مرسعة ، وهذا معنى ىصد اإلبدام الذو  ور  الشارح.
واعلووم أن ابستشوودان بدووذا البيووت ب  ووتم إب علووى روا ووة مرسووعة بتشوود د السوويل مفتوحووة ، 

ل الوذو فسود وبرفعدا ويفسيرها بموا  ورنوا ، وىود رو وت بتشود د السويل مكسوورة ، ومعناهوا الرجو

موّ عين  ، وعلى هذا يروو بالرفع والنصب   فرفعدا على أندا خبور مبتودأ محوذوف ، والتقود ر 

  هو مرسعة ، أو البوهة السابظ مرسعة ، ونصبدا على أندا صوفة لبوهوة فوى البيوت السوابظ مول 

 ل.باب الوصف بالمفرن ، وب شاهد فى البيت لما نحل في  اآلن على إحدو هاييل الروا تي
 لم  نسبوا هذا الشاهد إلى ىائل معيل.ـ  47

ووعود   عود  ـ  حوب ، وفعلو  ومقو   مقو  مقوة «مقة»فعل بزم معنا  هلك  «أونو»اللغة   

 «اسووتقلت»وعودة وزنوة ونحوهموا ـ  وهوى الوواوـ  والتوا ، فوى مقووة عوو  عول فواء الكلمووةـ  عودة

 يل هنا.الرحيل والسفر ، وهو بفت  الع «ال عل»ندضت وهمت بالمسير 
المعنى.  قول   إن  صبر علوى سوفر أحبابو  ، ويجلود حويل اعتزمووا الرحيول ، ولوو ب  لوك 

 الصبر الذو أبدا  ويمسك ب  ل در من  ما  دلك بسبب  ول مل بحب  و عطف علي .
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إن  هووب عيوور »الثوانى والعشوورون   أن يقوع بعوود فواء الجووزاء ، وقوولدم   

 .(1) «فعير فى الّرباط
لرجوول »رون   أن يوودخل علووى النكوورة بم اببتووداء ، نحووو الثالووث والعشوو

 .«ىائم
__________________ 

مبتودأ ،  «اصوطبار»حرف  ودل علوى امتنواع الجوواب لوجوون الشورط  «لو ب»اإلعراب   

الوالم واىعوة فوى جوواب لوو ب ، وأونو  «ألونو»والخبر محذوف وجوبا يقد ر    موجون. وىول  

 «مقوة»و مضاف إلي  ، و و مضاف  « و»و ، وول مضاف ،  فاعل أونو «ول»  فعل ما  

ظورف بمعنوى حويل مبنوى علوى السوكون فوى محول نصوب متعلوظ بقولو  أونو  «لما»مضاف إلي  

مطا ووا   فاعوول اسووتقل ، ومطا ووا  «مطا وواهل»اسووتقل   فعوول مووا  ، والتوواء للتونيووث  «اسووتقلت»

جوار ومجورور  «لل عل»ا إليدا مضاف والضمير مضاف إلي  ، والجملة فى محل جر باضافة لم

 متعلظ باستقلت.

والمسوغ لوىوعو  مبتودأ وىوعو  ـ  مع وون  نكرةـ  فان  مبتدأ «اصطبار»الشاهد في    ىول  

 .«لو ب»بعد 
يسووتدعى جوابووا  «لووو ب»مسوووبا لالبتووداء بدووا ألن  «لووو ب»وإنمووا وووان وىوووع النكوورة بعوود 

أ فيدا نكرة   فيكوون  لوك سوببا فوى يقليول شويوع هوذ   كون معلقا على جملة الشرط التى  قع المبتد

 النكرة.
موا يشود ـ  بزنوة وتوابـ  هو الحمار ، والرباطـ  بفت  فسكونـ  ( هذا مل أمثال العرب ، والعير1)

ب  الدابة ، و قال   ىطوع ال بوى رباطو  ، و ر ودون ىطوع حبالتو   ضورب للرضوا بالحاضور وعودم 

لكونو  ـ  موع وونو  نكورةـ  حيث وىع مبتودأ «فعير»فى ىول   األسف على الغائب ، وابستشدان ب 

 21/  1)واىعا بعد الفاء الواىعة فى جواب الشرط ، وان ر هذا المثل فى مجمع األمثوال للميودانى 

 1)وان ر  فى جمدرة األمثال ألبوى هوالل العسوكرو  (بتحقيقنا 25/  1فى  82طبع بوبّ ، رىم 

وىوال  «إن هلوك عيور فعيور فوى الربواط»وروا  هنواك  (خير وةبدام  مجمع األمثال طبوع ال 81 /

 ضرب مثال للشىء  قدر علوى العوو  منو  فيسوتخف بفقود  ، ونحوو هوذا المثول فوى  بعد روا ت   

 المعنى ىول وثير عزة  

 هووووووول وصووووووول عوووووووّزة إّب وصووووووول بانيوووووووة

 فووووووى وصوووووول بانيووووووة موووووول وصوووووولدا بوووووودل    
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 ة ، نحو ىول   الخبر  «وم»الرابع والعشرون   أن يكون بعد 
 ـ  (48)

 وووووووم عّمووووووة لووووووك  ووووووا جر وووووور وخالووووووة

 فوووووودعاء ىوووووود حلبووووووت علووووووّى عشووووووارو    

  
__________________ 

 البيت للفرزنّ بدجو جر را ، وىبل  ىول   ـ  48

 ووووووووم موووووووول أب لوووووووى  ووووووووا جر ووووووور وونّوووووووو  

 ىموووووووووووور المجووووووووووووّرة أو سووووووووووووراج ندووووووووووووار   

  

 ور  المكووووووووووارم وووووووووووابرا عوووووووووول وووووووووووابر

 ضوووووووووخم الدّسووووووووويعة ووووووووووّل  ووووووووووم فخوووووووووار   

  
 «الدسويعة»باب السماء ، وىيل   هى الطر ظ التى يسير مندوا الكواووب  «المجرة»اللغة   

الجفنة ، أو المائدة الكبيرة ، وضخامتدا   ونا ة عل الكرم ، ألن  لك  دل على وثورة األولوة الوذ ل 

هوى  هى المرأة التى اعوجت إصوبعدا مول وثورة حلبدوا ، و قوال   الفودعاء «فدعاء» لتفون حولدا 

التى أصاب رجلدا الفدع مل وثرة مشيدا وراء اإلبل ، والفدع   ز   فى القدم بيندا وبيل السواّ ، 

العشوار    «عشوارو»وىال ابل فارس   الفدع اعوجاج فى المفاصول ووندوا ىود زالوت عول أماوندوا 

رة وهوى الناىوة التوى أيوى عليدوا مول وضوعدا عشوـ  بضم العيل المدملة وفت  الشيلـ  جمع عشراء

لَتْ )أشدر ، وفى التنز ل الكر م     .(َوإِذَا اْلِعشاُر عُّطِ
 جووز فيدوا وفوى  «عموة» جوز أن يكون استفدامية ، وأن يكون خبر وة  «وم»اإلعراب   

خبر ة فى محل رفع مبتودأ ،  «وم»المعطوفة عليدا الحروات الثال    أما الجر فعلى أن  «خالة»

ا ، ويمييز وم الخبر ة مجورور وموا هوو معلووم ، وخالوة   وعمة   يمييز لد «حلبت»وخبر  جملة 

اسووتفدامية فووى محوول رفووع مبتوودأ ، وخبوور  جملووة  «وووم»معطوووف عليدووا ، وأمووا النصووب فعلووى أن 

أ ضا ، وعموة   يمييوز لدوا   ويمييوز ووم ابسوتفدامية منصووب وموا هوو معلووم ، وخالوة  «حلبت»

اسووتفدامية فووى محوول نصووب ظوورف متعلووظ معطوووف عليدووا ، وأمووا الرفووع فعلووى أن وووم خبر ووة أو 

مبتودأ ، وىولو   «عموة»اآليوى ، وعلوى هوذ ل  كوون ىولو   «حلبت»بحلبت أو مفعول مطلظ عامل  

فووى محوول رفووع خبوور  ،  «ىوود حلبووت»جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف نعووت لوو  ، وجملووة  «لووك»

فيقودر   جووز أن يكوون خبر وةـ  علوى موا عرفوتـ  على هذا الوج  محذوف ، وهى «وم»ويمييز 

صوفة لخالوة  «فودعاء»و يمييزها مجرورا ، و جوز أن يكون استفدامية فيقدر يمييزها منصووبا ، 

، وىد حذف صفة لعمة ممائلة لدا وما حذف صفة لخالوة ممائلوة لصوفة عموة ، وأصول الكوالم ىبول 

فحوذف مول األول ولموة فودعاء وأثبتدوا فوى  «وم عمة لوك فودعاء ، وووم خالوة لوك فودعاء»الحذفيل 

 لثانى ، وحذف مل الثانى ولمةا



 227  ..................................................................... شرح ابل عقيل   الجزء األول 

وىد أندى بعض المتوخر ل  لك إلى نيّف وثالثيل موضعا ، وما لم أ ور  

 مندا أسقطت    لرجوع  إلى ما  وري    أو ألن  ليه بصحي .
* * * 

 األصوووووول فووووووى األخبووووووار أن يووووووؤّخراو

(1)جووووووووّوزوا التّقوووووووود م إ  ب ضووووووووررا و   
 

  

و لك ألن الخبر وصف فوى المعنوى األصل يقد م المبتدأ ويوخير الخبر ، 

للمبتدأ ، فاستحّظ التوخير والوصف ، و جوز يقد م  إ ا لوم بحصول بوذلك لوبه 
ىائم ز ود ، وىوائم أبوو  ز ود ، وأبوو  منطلوظ »أو نحو  ، على ما سيبيّل   فتقول 

 وىد وىع فى والم بعضدم أن مذهب «ز د ، وفى الدّار ز د ، وعندك عمرو
__________________ 

ك وأثبتدا فى األول ، فحذف مل ول مثل الذو أثبت  فى اآلخور ، وهوذا ضورب مول البود ع  سومي  ل

 .«ابحتباك»أهل البالبة 

لوىوعدوا ـ  مع ووندا نكرةـ  على روا ة الرفع حيث وىعت مبتدأ «عمة»الشاهد في    ىول  

لوك فوى اإلعوراب أن الخبر ة ، وذا ىال الشوارح العالموة ، وأنوت خبيور بعود موا  ورنوا   «وم»بعد 

وبفودعاء المحوذوف  «لوك»على أو الوجو  موصوفة بمتعلظ الجار والمجرور وهو ىول   «عمة»

الذو  رشد إلي  وصف خالوة بو  ، وعلوى هوذا ب  كوون المسووغ فوى هوذا البيوت وىووع النكورة بعود 

الخبر وة  الخير ة ، وإنما هو وصف النكرة ، وبحثت عل شاهد في  اببتداء بالنكرة بعود ووم «وم»

 ، وب مسوغ في  سوو  لك ، فلم أوفظ للعثور علي .
فعول  «يوؤخرا»مصودر ة  «أن»جوار ومجورور متعلوظ بو   «فوى األخبوار»مبتدأ  «واألصل»( 1)

مضارع مبنى للمجدول منصوب بون ، ونائب الفاعل ضمير مستتر في  جووازا يقود ر  هوى  عوون 

لووت عليوو  فووى يوو وول مصوودر خبوور المبتوودأ ومووا نخ «أن»و إلووى األخبووار ، واأللووف لالطووالّ ، 

 «ب»ظورف زموان متعلوظ بجووزوا  «إ »مفعوول بو  لجووزوا  «التقود م»فعول وفاعول  «وجوزوا»

اسم ب ، مبنى على الفت  فى محول نصوب ، واأللوف لالطوالّ ، وخبور ب  «ضررا»نافية للجنه 

 باضافة إ  إليدا. محذوف ، أو   ب ضرر موجون. والجملة مل ب واسمدا وخبرها فى محل جر
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  فوان  (1)وفيو  ن ور  [عنود البصور يل]الكوفييل منع يقدّم الخبر الجائز التوخير 

فووى نار  »علووى جووواز ـ  موول البصوور يل ، والكوووفييلـ  بعضوودم نقوول اإلجموواع
فنقل المنع عل الكوفييل مطلقا ليه بصحي  ، هكوذا ىوال بعضودم ، وفيو   «ز د

 ز د ىائم ، وز د ىام أبو  ،»د م فى مثل ، نعم منع الكوفيون التق (2)بحث 
__________________ 

( فى والم الشارح فى هذا الموضوع ىلظ ورواوة ب يكان يتبيل مندما برضو  واضوحا فدوو أو 1)

 ب  نقل عل بعضدم أن   ور أن الكوفييل لم  جوزوا يقد م الخبر على المبتدأ.

قوول عوول بعووض  خوور أن الكوووفييل و ن «وفيوو  ن وور»ثووم  عتوور  علووى هووذا النقوول بقولوو  

 جوزون عبارة ظاهر أمرها أندا مول بواب يقود م الخبور ، فيكوون ووالم الناىول األول علوى إطالىو  

 يخصيص  بما عدا هذ  الصورة.ـ  على  لكـ  باطال ، ووان  نبغى
، وظوواهر المعنووى موول  لووك أن هووذ   «وفيوو  بحووث»ثووم  عتوور  علووى النقوول الثووانى بقولوو    

ظندا ناىل المثال الثانى مل باب يقود م الخبور ليسوت منو  علوى وجو  الجوزم والقطوع   العبارة التى 

فوواعال بالجوار والمجوورور ، ولوو لووم  «فووى نار  ز ود»موول ىولو   «ز ود»ألنو   جوووز فيدوا أن  كووون 

 عتمد على نفى أو استفدام   ألن ابعتمان ليه شرطا عند الكوفييل   فيكون يجو ز الكووفييل هوذ  

ه نليال على أندم  جوزون يقد م الخبر فى صورة مل الصور   فقد رجع الشارح علوى العبارة لي

 أول والم  بالنقض ، هذا مل حيث يعبير .
فومووا موول حيووث الموضوووع فووى  ايوو  ، فقوود  ووور أبووو البروووات بوول األنبووارو فووى وتابوو  

ون أنو  ب أن علمواء الكوفوة بور (طبعوة ثالثوة بتحقيقنوا 46، ) «اإلنصاف ، فى مسائل الخالف»

 جوز أن  تقدم الخبر على المبتدأ ، مفورنا ووان أو جملوة ، وعقود فوى  لوك مسوولة خاصوة ، وعلوى 

 مل باب يقد م الخبر على المبتدأ عندهم. «فى الدار ز د»هذا ب  جوز أن  كون ىولك 
فان ىلت   فدذا الخبر جار ومجرور ، والذو نقلت  عندم عدم يجو ز التقد م إ ا ووان الخبور 

 فرنا أو جملة.م
عنوود الجمدووور ، خالفووا ببوول السووراج الووذو جعلوو  ىسووما ـ  فووالجواب أن الجووار والمجوورور

ب بخلو حال  مل أن  كون فى يقد ر المفرن ، أو فى يقد ر الجملة ، وأ ضا فقد عللوا عودم ـ  برأس 

لضومير علوى يجو ز التقد م بون الخبر اشتمل علوى ضومير  عوون علوى المبتودأ   فلوو ىودمنا  لتقودم ا

مرجع  ، و لك ب  جوز عندهم ، وهذ  الغلة نفسدا موجوونة فوى الجوار والمجورور سوواء أىودرت 

   متعلق  اسما مشتقا أم ىدري  فعال
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والحوّظ الجوواز   إ  ب مووانع مول  لوك ، وإليو  أشوار بقولوو   «وز ود أبوو  منطلوظ

مشنوء مل »  ومن  ىولدم  «ىائم ز د»فتقول    «وجّوزوا التقد م إ  ب ضررا»
 ومن  ىول    «ىام أبو  ز د»و فمل   مبتدأ ومشنوء   خبر مقدم ،  « شنؤك
 ـ  (49)

 ىووووود ثكلوووووت أّمووووو  مووووول ونوووووت واحووووود  

 بووووووات منتشووووووبا فووووووى بوووووورثل األسوووووودو   

  

و خبور مقودم ،    «ىود ثكلوت أّمو »و مبتدأ موؤخر ،  «مل ونت واحد »فـ 
   ومن  ىول    «أبو  منطلظ ز د»

__________________ 

اللغووة    البيووت لشوواعر سوويدنا رسووول هللا صوولّى هللا عليوو  وسوولّم حسووان بوول ثابووت األنصوواروـ  49

مخلبو  ،  «برثل األسود»عالقا ناخال  «منتشبا»هو مل الثكل ، وهو فقد المرأة ولدها  «ثكلت أم »

ل وجمعوو  بووراثل ، مثوول برىووع وبراىووع ، والبووراثل للسووباع بمنزلووة األصووابع لالنسووان ، وىووال ابوو

 األعرابى   البرثل   الكف بكمالدا مع األصابع.

أم    «أمو »ثكل   فعل ما  ، والتاء ياء التونيث  «ثكلت»حرف يحقيظ  «ىد»اإلعراب   

فاعل ثكلت ، وأم مضاف والضمير مضاف إلي  ، والجملة مل الفعل وفاعلو  فوى محول رفوع خبور 

ىص ، والتواء ضومير المخاطوب وان فعل ما  نوا «ونت»اسم موصول مبتدأ مؤخر  «مل»مقدم 

واحود خبوور وووان ، وواحود مضوواف ، والضوومير  «واحوود »اسوم  مبنووى علوى الفووت  فووى محول رفووع 

واسومدا وخبرهوا ب محول لدوا صولة الموصوول الوذو هوو مول  «ووان»مضاف إلي  ، والجملوة مول 

الواو عاطفة ، بات   فعل موا  نواىص ، واسوم  ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  «وبات»

و جار ومجرور متعلظ بمنتشوب ، وبورئل مضواف  «فى برثل»خبر بات  «منتشبا» عون إلى مل 

 مضاف إلي . «األسد»
ثكلوت »حيوث ىودم الخبور ، وهوو جملوة  «ىد ثكلت أم  مول ونوت واحود »الشاهد في    ىول  

وفوى جملوة الخبور المتقودم ضومير  عوون علوى المبتودأ  «مول ونوت واحود »علوى المبتودأ وهوو  «أم 

بمنزلوة المتقودم فوى اللفوظ   فوان ريبتو  التقودم ـ  وإن وىع متوخراـ  متوخر ، وسدل  لك أن المبتدأال

 على الخبر وما يرو فى بيت الناظم وفى مطلع شرح المؤلف لدذا الموضوع.
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 ـ  (50)

 إلووووووى ملووووووك مووووووا أّموووووو  موووووول محووووووارب 

 أبووووووو  ، وب وانووووووت وليووووووب يصوووووواهر     

  

 خبر مقدم.   «ما أّم  مل محارب»و ،  [مؤّخر]مبتدأ    «أبو »فـ 
__________________ 

 هذا البيت مل ولمة للفرزنّ  مدح بدا الوليد بل عبد الملك بل مروان.ـ  50

ورن فوى عوودة ىبائول   أحودها موول ىور   ، وهوو محووارب بول فدور ابوول  «محوارب»اللغوة   

عويالن ، والثالوث مالك بل النضر ، والثانى مل ىيه عيالن ، وهو محوارب بول خصوفة بول ىويه 

 «وليوب»مل عبد القيه ، وهو محارب بول عمور بول ون عوة بول لكيور بول أفصوى بول عبود القويه 

اسم ورن فوى عودة ىبائول أ ضوا   أحودها فوى خزاعوة ، وهوو وليوب بول حبشوية بول ـ  بزنة التصغير

سلول ، والثانى فى يغلب بل وائل ، وهوو وليوب بول ربيعوة بول الحوار  بول زهيور ، والثالوث فوى 

يميم ، وهو وليب بل  ربوع بل حن لة بل مالك ، والرابوع فوى النخوع ، وهوو وليوب بول ربيعوة بول 

 خز مة بل معد بل مالك بل النخع ، والخامه فى هوازن ، وهو وليب بل ربيعة بل صعصعة.
فوى بيوت سوابظ علوى  «أسوّ مطيتى»جار ومجرور متعلظ بقول   «إلى ملك»اإلعراب   

   بيت الشاهد ، وهو ىول 
 رأونووووووووى ، فنووووووووانونى ، أسوووووووووّ مطيّتووووووووى 

 بوصووووووووووات هووووووووواّلل صوووووووووعاب جرائووووووووور     

  
مول »أم   اسم ما ، وأم مضاف والضمير مضاف إليو   «أم »نافية يعمل عمل ليه  «ما»

ومعموليدا فى محل رفوع خبور  «ما»وجملة  «ما»جار ومجرور متعلظ بمحذوف خبر  «محارب

ف والضومير مضواف إليو  وجملوة المبتودأ وخبور  فوى أبو   مبتدأ مؤخر ، وأبو مضوا «أبو »مقدم 

وان   فعل ما  ناىص ، والتاء يواء  «وانت»الواو عاطفة ، ب نافية  «وب»محل جر صفة لملك 

فعل مضارع مرفوع بالضمة ال واهرة ، وفاعلو   يصاهر   «يصاهر »اسم وان  «وليب»التونيث 

لضمير البوارز مفعوول بو  ، والجملوة مول ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هى  عون إلى وليب ، وا

وجملة وان واسمدا وخبرهوا فوى محول جور  «وان»الفعل والفاعل والمفعول فى محل نصب خبر 

 معطوفة على جملة الصفة.
الشاهد في    فى هذا البيت شاهد للنحاة وشاهد لعلماء البالبة ، فوما النحاة فيستشوددون بو  

والتقود ر   ـو  «أبوو »وهو ىول  ـ  على المبتدأ «مل محارب ما أم »وهو جملة ـ  على يقد م الخبر

 إلى ملك أبو  ليست أم  مل محارب ، وأما علماء البالبة فيذورون  شاهدا على
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ونقل الشر ف أبو السعانات هبة هللا بل الّشجرو اإلجماع مل البصر يل 

منا والكوفييل على جواز يقد م الخبر إ ا وان جملوة ، ولويه بصوحي  ، وىود ىود
 نقل الخالف فى  لك عل الكوفييل.

* * * 

 فامنعووووووو  حووووووويل  سوووووووتوو الجوووووووز ن   

(1)عرفووووووا ، ونكوووووورا ، عووووووانمى بيووووووان    
 

  
 وووووووذا إ ا مووووووا الفعوووووول وووووووان الخبوووووورا ، 

(2)أو ىصووووووووود اسوووووووووتعمال  منحصووووووووورا    
 

  
__________________ 

أ ضوا  مودح إبوراهيم بول التعقيد اللف ى الذو سبب  التقد م والتوخير ، ومثل  فى  لك ىوول الفورزنّ 

 هشام بل إسماعيل المخزومى وهو خال هشام بل عبد الملك بل مروان  

 موووووووووا مثلووووووووو  فوووووووووى النّووووووووواس إّب مملّكووووووووواو

 أبوووووووووووو أّمووووووووووو  حوووووووووووّى أبوووووووووووو   قاربووووووووووو     

  
 التقد ر   وما مثل  فى الناس حى  قارب  إب مملكا أبو أم  أبو .

 في  وجوبا يقد ر  أنوت ، والضومير البوارزامنع   فعل أمر ، وفاعل  ضمير مستتر  «فامنع »( 1)

فعول  « سوتوو»ظورف زموان متعلوظ بوامنع  «حويل»مفعول بو  ب منوع ـ  العائد على يقد م الخبرـ 

 «حويل»فاعول  سوتوو ، والجملوة مول الفعول والفاعول فوى محول جور باضوافة  «الجز ن»مضارع 

و وعوانمى مضواف  «الجوز ن»حوال مول  «عانمى»معطوف علي   «ونكرا»يمييز  «عرفا»إليدا 

وهموا المبتودأ ـ  مضاف إلي  ، والتقد ر   فامنع يقد م الخبر فى وىت استواء جزءو الجملة «بيان»

مل جدة التعر ف والتنكير ، بون  كونوا معورفتيل أو نكورييل وول مندموا صوالحة لالبتوداء ـ  والخبر

 ما مل الخبر.بدا ، حال ووندما عانمى بيان ، أو ب ىر نة معدما يعيل المبتدأ مند

ظرف لما  ستقبل مل الزمان يضمل معنوى الشورط  «إ ا»جار ومجرور متعلظ بامنع  «وذا»( 2)

اسووم لكووان محذوفووة يفسوورها المووذوورة بعوودها. والخبوور محووذوف أ ضووا ،  «الفعوول»زائوودة  «مووا»

فعول موا   «ووان»والجملة مل ووان المحذوفوة واسومدا وخبرهوا فوى محول جور باضوافة إ ا إليدوا 

الخبور   خبوور  «الخبورا»واسومدا ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى الفعول  نواىص ،

 واأللف لالطالّ ، والجملة ب محل «وان»
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 أو ووووووووان مسوووووووندا   لوووووووذو بم ابتووووووودا ، 

(1)أو بزم الّصوووودر ، وموووول لووووى منجوووودا    
 

  

ام ثالثة أىسـ  بالن ر إلى يقد م  على المبتدأ أو يوخير  عن ـ   نقسم الخبر
ىسم  جووز فيو  التقود م والتووخير ، وىود سوبظ  وور  ، وىسوم  جوب فيو  يووخير   

 الخبر ، وىسم  جب في  يقد م الخبر.

فوشووار بدووذ  األبيووات إلووى الخبوور الواجووب التوووخير ، فووذور منوو  خمسووة 
 مواضع  

األول   أن  كون وّل مل المبتدأ والخبور معرفوة أو نكورة صوالحة لجعلدوا 
ز د أخوك ، وأفضل مل ز د أفضل »للمبتدأ مل الخبر ، نحو مبتدأ ، وب مبيّل 

وب  جوووز يقوود م الخبوور فووى هووذا ونحووو    ألنووك لووو ىدّمتوو  فقلووت  «موول عموورو

 ، وأنت (2)لكل المقدّم مبتدأ  «أخوك ز د ، وأفضل مل عمرو أفضل مل ز د»
__________________ 

نائوب فاعول  اسوتعمال   «تعمال اسو»فعل موا  مبنوى للمجدوول  «ىصد»عاطفة  «أو»لدا مفسرة 

حووال موول المضوواف إليوو  ألن  «منحصوورا»ىصوود ، واسووتعمال مضوواف والضوومير مضوواف إليوو  

 المضاف عامل في .

فعل ما  ناىص ، واسم  ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون  «وان»عاطفة  «أو»( 1)

 «بم»و اف ، جوار ومجورور متعلوظ بمسوند ، و و مضو «لوذو»خبور ووان  «مسوندا»إلى الخبور 

معطووف علوى  و ،  «بزم»عاطفوة  «أو»مضواف إليو   «ابتدا»و مضاف إلي  ، وبم مضاف ، 

الكواف جوارة لقوول محوذوف وموا يقودم مورارا  «ومول»مضاف إلي   «الصدر»و وبزم مضاف ، 

حوال مول  «منجودا»جار ومجورور متعلوظ بمحوذوف خبور المبتودأ  «لى»اسم استفدام مبتدأ  «مل»

تتر فى الخبر الذو هو الجار والمجرور ، و لك الضمير عائد على المبتدأ الوذو هوو الضمير المس

 اسم ابستفدام.

( إ ا وانت الجملة مكونة مل مبتدأ وخبر ، ووانا جميعوا معورفتيل   فللنحواة فوى إعرابدوا أربعوة 2)

عر وف أم وانوا أىوال ، أولدا   أن المقدم مبتدأ والمؤخر خبر ، سواء أوانا متسواو يل فوى نرجوة الت

متفاوييل ، وهذا هو ال اهر مل عبارة الناظم والشارح   وثانيدا أن   جوز جعول وول واحود مندموا 

مبتوودأ ، لصووحة اببتووداء بكوول واحوود مندمووا   والثالووث   أنوو  إن وووان أحوودهما مشووتقا واآلخوور جاموودا 

 ، سواء أيقدم أم يوخر ، وإب فالمشتظ هو الخبر



 233  ..................................................................... شرح ابل عقيل   الجزء األول 

يور نليول  ودّل عليو    فوان وجود نليول  ودّل علوى أن ير د أن  كون خبرا ، مل ب

وهوو ـ  فيجووز يقودم الخبور «أبو  وسف أبوو حنيفوة»المتقدم خبر جاز ، وقولك 
ألن  معلوم أن المران يشبي  أبى  وسف بوبى حنيفوة ، ب يشويي  أبوى ـ  أبو حنيفة

 حنيفة بوبى  وسف ، ومن  ىول   
 ـ  (51)

 بنونووووووووووا بنووووووووووو أبنائنووووووووووا ، وبناينووووووووووا

 بنوووووووووهّل أبنوووووووواء الّرجووووووووال األباعوووووووود   

  
__________________ 

فالمقودم مبتودأ   والرابوع   أن المبتودأ هوو األعورف عنود ـ  بون وانا جامد ل ، أو وان والهما مشتقا

 المخاطب سواء أيقدم أم يوخر ، فان يساو ا عند  فالمقدم هو المبتدأ.

 علوم ىائلو  ، موع شودري  فوى وتوب النحواة نسب جماعة هذا البيوت للفورزنّ ، وىوال ىووم   ب ـ  51

 وأهل المعانى والفرضييل.

مبتودأ  «بنوو»بنو   خبر مقودم ، وبنوو مضواف والضومير مضواف إليو   «بنونا»اإلعراب   

مضواف إليو  ، وأبنواء مضواف والضومير مضواف إليو   «أبنائنا»مؤخر ، وبنو مضاف وأبناء مل 

بنوو  «بنووهل»وبنات مضاف والضمير مضاف إلي   الواو عاطفة ، بنات   مبتدأ أول ، «وبناينا»

خبور المبتودأ الثوانى ، وجملوة المبتودأ  «أبنواء»  مبتدأ ثوان ، وبنوو مضواف والضومير مضواف إليو  

مضوواف إليوو   «الرجووال»و الثووانى وخبوور  فووى محوول رفووع خبوور المبتوودأ األول ، وأبنوواء مضوواف 

 صفة للرجال. «األباعد»
بنوو »على المبتودأ وهوو  «بنونا»حيث ىدم الخبر وهو  «بنائنابنونا بنو أ»الشاهد في    ىول  

ـ  موع اسوتواء المبتودأ والخبور فوى التعر وف   فوان ووال مندموا مضواف إلوى ضومير الموتكلم «أبنائنا

وإنما سواغ  لوك لوجوون ىر نوة معنو وة يعويل المبتودأ مندموا   فانوك ىود عرفوت أن الخبور هوو محو  

 فدو الخبر.ـ  وهو الذو يذور الجملة ألجل ـ  ي الفائدة   فما  كون في  أساس التشب
ىد  قوال إن هوذا »وبعد ، فقد ىال ابل هشام  عتر  على ابل الناظم استشدان  بدذا البيت   

 البيت ب يقد م في  وب يوخير ، وإن  جاء على التشبي  المقلوب ، وقول  و الرمة  
 رمل وووراك العذارو ىطعت *و* 
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مبتوودأ مووؤخر ، ألن المووران  «بنووو أبنائنووا»و دم ، خبوور مقوو «بنونووا»فقولوو  

الحكووم علووى بنووى أبنووائدم بوووندم وبنوويدم ، ولوويه المووران الحكووم علووى بنوويدم بوووندم 
 وبنى أبنائدم.

ز ود »والثانى   أن  كون الخبر فعال رافعا لضمير المبتدأ مسوتترا ، نحوو 

ىوام »  فال  قوال    خبر عل ز د ، وب  جوز التقد م (1)فقام وفاعل  المقدر  «ىام
مبتوودأ مووؤخرا ، والفعوول خبوورا مقوودما ، بوول  كووون  «ز وود»علووى أن  كووون  «ز وود

فوواعال لقووام   فووال  كووون موول بوواب المبتوودأ والخبوور ، بوول موول بوواب الفعوول  «ز وود»

جواز التقود م   ـو  «ز ود ىوام أبوو »نحوو ـ  والفاعل   فلو وان الفعل رافعا ل اهر
 فتقول

__________________ 

 غى أن  ستشدد بما أنشد  فى شرح التسديل مل ىول حسان بل ثابت  فكان  نب

 ىبيلوووووووووووووووووة أألم األحيووووووووووووووووواء أورمدوووووووووووووووووا

 أبوووووووووودر النّوووووووووواس بووووووووووالجيران وافيدوووووووووواو   

  
إ  المووران اإلخبووار عوول أورمدووا بونوو  أألم األحيوواء ، وعوول وافيدووا بونوو  أبوودر النوواس ، ب 

 ا  والم ابل هشام. «العكه
  أن التشوبي  المقلووب مول األموور النوانرة ، والحمول والجواب عن  مول وجدويل   أحودهما 

علووى مووا  نوودر وىوعوو  لمجوورن ابحتمووال ممووا ب  جوووز أن  صووار إليوو  ، وإب فووان ووول وووالم  مكوول 

يطر ظ احتمابت بعيدة إلي    فال يكون ثمة طمونينة على إفانة بر  المتكلم بالعبوارة ، وثانيدموا 

  اإلخبار عل أورم هذ  القبيلة بونو  أألم األحيواء وعول   أن ما  ور  فى بيت حسان مل أن الغر

أو فى هذ  القبيلة بون  أبدر األحياء ، هذا نفس   جرو فى بيت الشاهد فيقوال   إن بور  الموتكلم 

اإلخبووار عوول أبنوواء أبنووائدم بوووندم  شووبدون أبنوواءهم ، ولوويه الغوور  أن  خبوور عوول بنوويدم بوووندم 

كووون بوور  المووتكلم معينووا للمبتوودأ صوو  ابستشوودان ببيووت  شووبدون بنووى أبنووائدم ، فلمووا صوو  أن  

 الشاهد.
 ومثل بيت الشاهد ىول الكميت بل ز د األسدو  

 ووووووووووووووالم النّبيّووووووووووووويل الدوووووووووووووداة والمنوووووووووووووا

 أفعووووووووووووال أهوووووووووووول الجاهليّووووووووووووة نفعوووووووووووول و   

  
 فان الغر  يشبي  والمدم بكالم النبييل الدداة ، ب العكه.

 ( أران بالمقدر هدنا المستتر في .1)
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، وووذلك  جووز التقود م إ ا  (1)، وىد يقدم  ور الخالف فى  لك  «م أبو  ز دىا»

فيجووز أن يقودّم الخبور فتقوول  «الّز ودان ىاموا»رفع الفعل ضميرا بارزا ، نحوو 
خبوورا مقوودما ،  «ىامووا»و مبتوودأ مووؤخرا ،  «الز وودان»و كووون  «ىامووا الّز وودان»

 ومنع  لك ىوم.

 قتضوى  «إ ا ما الفعل وان الخبوروذا »وإ ا عرفت هذا فقول المصنف   
يوخير الخبر الفعلى مطلقا ، وليه ووذلك ، بول إنموا  جوب يووخير  إ ا  [وجوب]

 رفع ضميرا للمبتدأ مستترا ، وما يقدم.

أو بواب ،  «إنّما ز ود ىوائم»الثالث   أن  كون الخبر محصورا بانّما ، نحو 
  فوال  «عمال  منحصوراأو ىصد اسوت»وهو المران بقول   «ما ز د إب ىائم»نحو 

 «إب»فووى المثوواليل ، وىوود جوواء التقوود م مووع  «ز وود»علووى  «ىووائم» جوووز يقوود م 

 شذو ا ، وقول الشاعر  
 ـ  (52)

 فيووووا رّب هوووول إّب بووووك النّصوووور  ريجووووى 

 ؟وهوووووول إّب عليووووووك المعووووووّول ؟علوووووويدم   
  

__________________ 

واىورأ )التقود م. ومنعو  الكوفيوون  (  ر د خالف البصر يل والكوفييل ، حيوث جووز البصور ون1)

 (.228فى ،  1الدامشة رىم 

البيت للكميت بل ز د األسدو ، وهو الشاعر المقدم ، العالم بلغوات العورب ، الخبيور بو امدوا ـ  52

، وأحوود شووعراء مضوور المتعصووبيل علووى القحطانيووة ، والبيووت موول ىصوويدة لوو  موول ىصووائد يسوومى 

 وأولدا ىول    الداشميات ىالدا فى مدح بنى هاشم ،

  ؟أب هووووووووول عوووووووووم فوووووووووى رأ ووووووووو  متوّمووووووووول
  ؟هوووووووول موووووووودبر بعوووووووود اإلسوووووووواءة مقبوووووووولو   

  
العمووى  هوواب البصوور موول العينوويل جميعووا ، وب  قووال عمووى إب علووى  لووك ،  «عووم»اللغووة   

هوو فوى  «مودبر»و قال لمل ضل عن  وج  الصواب   هو أعمى ، وعم ، والمورأة عميواء وعميوة 

يقوول   عولوت علوى  «المعوول»ن من  الذو  عور  عنوك وب  باليوك األصل مل وبك ىفا  ، و را

فالن   إ ا جعلت  سندك الذو يلجو إلي  ، وجعلوت أموورك ولدوا بويل  د و  ، والمعوول هدنوا مصودر 

 ميمى بمعنى التعو ل.



 شرح ابل عقيل   الجزء األول ...................................................................... 236

 فقدّم الخبر. «وهل المعّول إب عليك»األصل 

لز ود »اء ، نحوو الرابع   أن  كون خبرا لمبتودإ ىود نخلوت عليو  بم اببتود
فوال  جووز يقود م  «أو وان مسندا لذو بم ابتودا»وهو المشار إلي  بقول     «ىائم

 الخبر
__________________ 

 ا   حرف نداء ، رب   منانو منصووب بفتحوة مقودرة علوى موا ىبول  « ا رب»اإلعراب   

 «إب»ل علوى النفوى حورف اسوتفدام إنكوارو نا «هول» اء المتكلم المحذوفة اوتفاء بكسر موا ىبلدوا 

مبتوودأ مووؤخر  «النصوور»جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف خبوور مقوودم  «بووك»أناة اسووتثناء ملغوواة 

فعول مضوارع مبنووى للمجدوول ، ونائوب الفاعوول ضومير مسوتتر فيوو  جووازا يقود ر  هووو  « ريجوى»

متعلقووا بقولوو   ريجوى ، وجملووة  ريجووى مووع نائووب  «بووك»و جوووز أن  كوون  «النصوور» عوون علووى 

جوار ومجورور متعلوظ فوى المعنوى بالنصور ولكول  «علويدم»مستتر في  فى محل رفع خبر فاعل  ال

الصووناعة يوبووا    لمووا  لووزم عليوو  موول الفصوول بوويل العاموول ومعمولوو  بوووجنبى ، لدووذا  جعوول متعلقووا 

جووار  «عليووك»أناة اسووتثناء ملغوواة  «إب»حوورف اسووتفدام يضوومل معنووى النفووى  «وهوول»بيريجووى 

 مبتدأ مؤخر. «المعول»مقدم  ومجرور متعلظ بمحذوف خبر

حيوث ىودم الخبور المحصوور بواب فوى  «عليوك المعوول»و  «بك النصور»الشاهد في    ىول  

الموضعيل شذو ا ، وىود ووان مول حقو  أن  قوول   هول  ريجوى النصور إب بوك ، وهول المعوول إب 

ن الجووار ب  ووتم إب علووى اعتبووار أ «بووك النصوور»عليووك ، وأنووت خبيوور بووون ابستشوودان بقولوو    

 « ريجوى»والمجرور خبر مقدم ، والنصر مبتودأ موؤخر ، فوموا علوى اعتبوار أن الخبور هوو جملوة 

فال شاهد فى الجملة األولوى مول البيوت لموا نحول فيو  ، و كوون الشواهد فوى الجملوة الثانيوة وحودها. 

ر ، وىود وعبارة الشارح يفيد  لك ، فان  يرك  ور ابستشودان بالجملوة األولوى بحتمالدوا وجدوا  خو

وموا ـ  علمت أن الدليل إ ا احتمل وجدا  خر سق  ابستدبل ب  ، والحكم بشذو  هذا التقد م إطالىا

هو رأو جماعة النحاة   فوما علمواء البالبوة فيقولوون   إن وانوت أناة القصور هوى ـ   ور  الشارح

فووان ىوودمت  «بإ»لووم  سوو  يقوود م الخبوور إ ا وووان مقصووورا عليوو  ، وإن وانووت أناة القصوور  «إنمووا»

الخبر وىدمت مع  إب وما فى هذ  العبارة ص  التقد م   ألن المعنى المقصون ب  ضيع   إ  يقود م 

 مع   بيل المران. «إب»
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ألن بم اببتوداء لدوا صودر الكوالم ، وىود  «ىوائم لز ود»على الالم   فوال يقوول   

 جاء التقد م شذو ا ، وقول الشاعر  
 ـ  (53)

 ل جر ووووور خالوووووو  خوووووالى ألنوووووت ، ومووووو

  نووووووووول العوووووووووالء و كووووووووورم األخوووووووووواب   

  

 خبر مقدم. «خالى»و  [مؤخر]مبتدأ  «بنت»فـ 
__________________ 

 البيت مل الشواهد التى لم  عرف ىائلدا.ـ  53

بفوت  العويل  «العوالء»، و وروو أ ضوا عو وف  «يمويم» روو فوى مكانو   «جر ر»اللغة   

وىيوول   هووو مصوودر علووى فووى المكووان  علووى ، مثوول رضووى الشوورف والرفعووة ، ـ  المدملووة مموودونا

  رضى ، وأما فى المريبة فيقال   عال  علو ، مثل سما  سمو سموا.
مبتوودأ ، وهووو  «خووال» جوووز فيوو  إعرابووان أحوودهما أن  كووون  «خووالى ألنووت»اإلعووراب   

ى هوذا علوـ  خبور المبتودأ ، وفيو  «أنوت»و مضاف و واء الموتكلم مضواف إليو  ، والوالم لالبتوداء ، 

شذو  مول حيوث نخوول الوالم علوى الخبور ، موع أندوا خاصوة بالودخول علوى ـ  الوج  مل اإلعراب

مبتوودأ مووؤخرا ، وهووذا الوجوو  هووو  «ألنوت»و خبوورا مقوودما ،  «خووالى»المبتودأ ، وثانيدمووا أن  كووون 

الذو ىصد الشارح ابستشدان بالبيت مل أجلو  ، ولويه شوا ا مول الجدوة التوى  ورناهوا أوب ، وإن 

الووواو  «وموول»ان فيوو  الشووذو  الووذو  ووور  الشووارح ، وسوونبين  عنوود الكووالم علووى ابستشوودان ووو

خال   خبر المبتدأ الوذو هوو جر ور  «خال »مبتدأ  «جر ر»لالستوناف ، مل   اسم موصول مبتدأ 

، وخال مضاف والضمير مضاف إلي  ، والجملة مل جر ر وخبر  ب محول لدوا صولة الموصوول 

زم يشبيدا للموصوول بالشورط ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  فعل مضارع ج « نل»

مفعول ب  لينل ، وجملة الفعل والفاعول والمفعوول فوى محول رفوع خبور  «العالء»هو  عون إلى مل 

وفاعلو   « نول»الوواو عاطفوة ،  كورم   فعول مضوارع معطووف علوى  «و كرم»المبتدأ ، وهو مل 

ىال العينوى   هوو مفعوول بو  ، وهوو  «األخواب» عون إلى مل ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو 

بعيد ول البعود ، وب  سووغ إب علوى أن  كوون  كورم مضوارع أوورم مبنيوا للمجدوول ، واألولوى أن 

يمييوزا   إموا علوى موذهب الكووفييل  «األخوواب»مضارع ورم و كوون ىولو   « كرم» كون ىول    

لتمييوز ، وإموا علوى أن يكوون أل زائودة علوى موا ىالو  المعرفوة علوى ا «أل»الذ ل  جوزون نخوول 

 البصر ون فى ىول الشاعر  
 طبت النّفه  ا ىيه عل عمرو*و* 



 شرح ابل عقيل   الجزء األول ...................................................................... 238

الخووامه   أن  كووون المبتوودأ لوو  صوودر الكووالم   ووسووماء ابسووتفدام ، نحووو 

فمل   مبتدأ ، ولى   خبر ، ومنجدا   حال ، وب  جوز يقود م  «؟مل لى منجدا»
 .«[منجدا]لى مل »ال يقول   ف «مل»الخبر على 

* * * 
__________________ 

 الشاهد في    فى هذا البيت ثالثة شواهد للنحاة  

فوان هوذا فعول مضوارع لوم  سوبق  ناصوب وب جوازم ، وىود  « نول العوالء»األول   فى ىول  

ولكن  جواء بو  مجزوموا   فحوذف  « نال العالء»وان مل حق  أن  جىء ب  الشاعر مرفوعا فيقول 

ونحو  ، والحامل ل  على الجزم يشوبي  الموصوول بالشورط  «لم  خف»عيل الفعل وما  حذفدا فى 

 وما شبد  الشاعر ب  حيث  قول  
 ووووووذاك الّوووووذو  بغوووووى علوووووى النّووووواس ظالموووووا

 يصوووووب  علوووووى ربوووووم عواىوووووب موووووا صووووونع    

  
شرطية   فلذلك جزم المضوارع فوى  «مل جر ر خال »وليه لك أن يزعم أن مل فى ىول  

شرطا ، وهو بيور جوائز عنود أحود مول  «جر ر خال »بدا   ألن  لك  ستدعى أن يجعل جملة جوا

 (.اآليى 58شرح الشاهد رىم ـ  مع  لكـ  وان ر)النحاة   ألن جملة الشرط ب يكون اسمية أصال 
فان  يمييز ، وىد جواء بو  معرفوة ، وهوذا  ودل  «و كرم األخواب»والشاهد الثانى   فى ىول  

ال فوى هوذا زائودة ب  الوذ ل  ورون جوواز مجوىء التمييوز معرفوة ، والبصور ون  قولوون  للكوفييل 

 معرفة ،
خوالى »فوى ىولو  ـ  وهوو الوذو مول أجلو  أنشود الشوارح هوذا البيوت هنواـ  والشاهد الثالوث  

حيث ىدم الخبر مع أن المبتدأ متصل بالم اببتداء ، شذو ا ، وفى البيوت يوجيدوات أخورو  «ألنت

فوخر الالم إلوى الخبور ضورورة  «لخالى أنت»أحدها فى اإلعراب ، والثانى   أن  أران  أشرنا إلى

فخوالى   مبتودأ أول ، والضومير مبتودأ ثوان ،  «خوالى لدوو أنوت»، والثالث   أن  كون أصل الكالم 

وأنت   خبر الثانى ، فحذفت الضمير ، فايصلت الالم بخبر  مع أندوا ب يوزال فوى صودر موا  وور 

 ا.مل جملتد
 ومثل هذا البيت فى هذ ل التوجيديل ىول الراجز  

 أّم الحلوووووووووووووووويه لعجووووووووووووووووووز شووووووووووووووووودرب  

 يرضووووووووى موووووووول اللّحووووووووم بع ووووووووم الّرىبوووووووو     
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 نحووووو عنوووودو نرهووووم ، ولووووى وطوووور ، و

(1)ملتووووووووووزم فيوووووووووو  يقوووووووووودّم الخبوووووووووور    
 

  

 وووووووووووذا إ ا عووووووووووان عليوووووووووو  مضوووووووووومر

(2)مّموووووووا بوووووووو  عنووووووو  مبينووووووووا  خبوووووووور    
 

  
 وووووووووووووذا إ ا  سووووووووووووتوجب التّصوووووووووووودبرا

(3)و ل موووووووول علمتوووووووو  نصوووووووويرا   ووووووووو   
 

  
__________________ 

عنوود   ظوورف متعلووظ بمحووذوف خبوور مقوودم ، وعنوود مضوواف و وواء  «عنوودو»مبتوودأ  «ونحووو»( 1)

جوار ومجوورور متعلووظ  الووواو عاطفوة ، لووى   «ولوى»مبتودأ مووؤخر  «نرهووم»الموتكلم مضوواف إليو  

بتوودأ الووذو هووو ىولوو  خبوور الم اسووم مفعووول   «ملتووزم»مبتوودأ مووؤخر  «وطوور»بمحووذوف خبوور مقوودم 

 «ملتوزم»نائوب فاعول لقولو   «يقودم»جوار ومجورور متعلوظ بملتوزم  «فيو »فى أول البيت  «نحو»

 مضاف إلي . «الخبر»و ويقدم مضاف 

جار ومجرور متعلوظ بمحوذوف صوفة لموصووف محوذوف  ودل عليو  موا ىبلو  ، أو    «وذا»( 2)

سوتقبل مول الزموان ، يضومل معنوى الشورط ظورف للم «إ ا» لتزم يقدم الخبر التزاما ووذا ابلتوزام 

جووار  «ممووا»فاعوول عووان  «مضوومر»جووار ومجوورور متعلووظ بعووان  «عليوو »فعوول مووا   «عووان»

حوال  «مبينوا»متعلقوان بيخبور اآليوى  «بو  ، عنو »ومجرور متعلظ بعان أ ضا ، وما اسم موصول 

تتر فيو  فعل مضارع مبنى للمجدول ، ونائب الفاعول ضومير مسو « خبر» «ب »مل المجرور فى 

فوى محول جور باضوافة إ ا إليدوا ،  «عوان عليو  مضومر»وجملوة  «ما»، والجملة ب محل لدا صلة 

وهوى شوورط إ ا ، وجوابدووا محووذوف  وودل عليوو  سووابظ الكووالم ، ويقوود ر البيووت    لتووزم يقوودم الخبوور 

عنو  التزاما وذلك ابلتزام السابظ إ ا عان على الخبور ضومير مول المبتودأ الوذو  خبور بوذلك الخبور 

 لذلك الضمير.ـ  أو مفسراـ  حال وون  مبينا

ىال ابول بوازو   وهوذا البيوت موع يعقود  ويشوتيت ضومائر  ووان  غنوى عنو  وعموا بعود  أن 

  قول  
 ووووووووووووووذا إ ا عوووووووووووووان عليووووووووووووو  مضووووووووووووومر

 موووووووووول مبتوووووووووودا ، ومووووووووووا لوووووووووو  التّصوووووووووودّر   

  
لموا ظورف  «إ ا»جار ومجورور متعلوظ بمحوذوف مثول سوابق  فوى أول البيوت السوابظ  «وذا»( 3)

فعل مضارع ، وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقود ر  هوو  عوون  « ستوجب» ستقبل مل الزمان 

 «ووو ل»إليدوا  «إ ا»مفعول ب  ليستوجب ، والجملة فى محل جر باضافة  «التصد را»إلى الخبر 

 «مول»الكاف جارة لقول محذوف ، أ ل   اسم استفدام مبنى على الفت  فى محول رفوع خبور مقودم 

فعول وفاعول ومفعوول أول  «علمتو »وصول مبنى على السكون فى محل رفوع مبتودأ موؤخر اسم م

 مفعول ثان لعلم ، والجملة ب محل لدا صلة. «نصيرا»
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 خبوووووووووور المحصووووووووووور ىوووووووووودّم أبووووووووووداو

(1)  وموووووووووا لنوووووووووا إّب ايّبووووووووواع أحمووووووووودا    
 

  

أشار فى هذ  األبيات إلى القسم الثالث ، وهو وجوب يقد م الخبر   فذور 
 جب فى أربعة مواضع  أن   

األول   أن  كون المبتودأ نكورة لويه لدوا مسوّوغ إب يقودّم الخبور ، والخبور 

  فيجووب  «عنوودك رجوول ، وفووى الوودار اموورأة»ظوورف أو جووار ومجوورور ، نحووو 
وأجموع  «امورأة فوى الودّار»، وب  «رجول عنودك»يقد م الخبر هنا   فال يقول   

ونحوو عنودو نرهوم ، »شار بقولو    النحاة والعرب على منع  لك ، وإلى هذا أ
رجوول »  فووان وووان للنكوورة مسووّوغ جوواز األمووران ، نحووو  «البيووتـ  ولووى وطوور

 .«عندو رجل ظر ف»و ،  «ظر ف عندو

الثانى   أن  شتمل المبتدأ على ضمير  عون على شوىء فوى الخبور ، نحوو 
ر فصاحبدا   مبتدأ ، والضمير المتصل ب  راجع إلى الودا «فى الدّار صاحبدا»

   «صاحبدا فوى الودّار»، وهو جزء مل الخبر   فال  جوز يوخير الخبر ، نحو 

 لوال  عون الضمير على متوخر لف ا وريبة.
 أو   «البيوتـ  ووذا إ ا عوان عليو  مضومر»وهذا مران المصونف بقولو    

وووذلك  جووب يقوود م الخبوور إ ا عووان عليوو  مضوومر ممووا  خبوور بووالخبر عنوو  ، وهووو 

   جب يقد م الخبر إ ا عان علي  ضومير مول المبتودأ ، وهوذ   المبتدأ ، فكون  ىال
عبووارة ابوول عصووفور فووى بعووض وتبوو  ، وليسووت بصووحيحة   ألن الضوومير فووى 

 فى الدّار»ىولك 
__________________ 

فعول  «ىودم»مضواف إليو   «المحصوور»و مفعول مقدم لقدم اآليى ، وخبر مضاف  «وخبر»( 1)

منصووب علوى ال رفيوة متعلوظ بقودم  «أبودا»وبوا يقود ر  أنوت أمر ، وفاعل  ضمير مسوتتر فيو  وج

جوار ومجورور متعلوظ بمحوذوف خبور  «لنوا»نافيوة  «موا»و الكاف جارة لقوول محوذوف ،  «وما»

مضواف إليو  ،  «أحمودا»و مبتودأ موؤخر ، وايبواع مضواف  «ايباع»أناة استثناء ملغاة  «إب»مقدم 

موول الصوورف للعلميووة ووزن الفعوول ، واأللووف مجوورور بالفتحووة نيابووة عوول الكسوورة   ألنوو  ممنوووع 

 لالطالّ.
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إنما هو عائد على جزء مل الخبر ، ب على الخبر   فينبغى أن يقدر  «صاحبدا

وووذا إ ا عووان علووى »التقوود ر  «عووان عليوو »مضووافا محووذوفا فووى ىووول المصوونف 
وهوو ـ  وأىويم المضواف إليو ـ  الوذو هوو مالبوهـ  ثم حذف المضواف «مالبس 

 .«وذا إ ا عان علي »    فصار اللفظ مقامـ  الداء

 «علووى التّموورة مثلدووا زبوودا»ىووولدم    «فووى الوودار صوواحبدا»ومثوول ىولووك 
 وىول   
 ـ  (54)

 أهابوووووووك إجوووووووالب ، موووووووا بوووووووك ىووووووودرة

 علووووووّى ، ولكوووووول موووووولء عوووووويل حبيبدووووووا   

  
__________________ 

( ـ 401، )الى مووندم أبووو عبيود البكوورو فوى شوورح  علوى األمووـ  هووذا البيوت ىوود نسوب  ىووومـ  54

 «سورح العيوون»ومندم ابل نبايوة المصورو فوى وتابو  ـ  لنصيب بل ر اح األوبر ، ونسب   خرون

 إلى مجنون بنى عامر مل أبيات أولدا ىول    (بوبّ 191، )

 نان ووووووووووووت  ووووووووووووا ربّووووووووووووا  أّول سووووووووووووؤلتى و

 لنفسووووووووى ليلوووووووووى ، ثووووووووّم أنوووووووووت حسووووووووويبدا   

  

 نعوووووووووووووا المحرموووووووووووووون هللا  سوووووووووووووتغفرون  

 ن يمّحووووووووووووى  نوبدووووووووووووابمكووووووووووووة  ومووووووووووووا أ   

  
 إع اما لقدرك. «إجالب»مل الديبة ، وهى المخافة  «أهابك»اللغة   

المعنووى   إنووى ألهابووك وأخافووك ، ب بىتوودارك علووى ، ولكوول إع امووا لقوودرك   ألن العوويل 

 يمتلىء بمل يحب  فتحصل المدابة ، وهو معنى أوثر الشعراء من  ، ان ر إلى ىول بل الدمينة  
 يك حتّووووووووووووى وونموووووووووووواإنّووووووووووووى ألسووووووووووووتحيو

 علووووووووّى ب دوووووووور الغيووووووووب منووووووووك رىيووووووووب    

  
أهاب   فعل مضارع ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبا يقود ر  أنوا ،  «أهابك»اإلعراب   

مفعوول ألجلو   «إجوالب»والضمير البارز المتصل مفعول ب  ، مبنى على الكسر فى محل نصوب 

 «ىودرة»متعلوظ بمحوذوف خبور مقودم جوار ومجورور  «بك»الواو واو الحال ، وما   نافية  «وما»

حوورف  «ولكوول»جووار ومجوورور متعلووظ بقوودرة ، أو بمحووذوف نعووت لقوودرة  «علووى»مبتوودأ مووؤخر 

حبيوب   مبتوودأ  «حبيبدووا»مضوواف إليو   «عويل»و خبوور مقودم ، وموولء مضواف  «مولء»اسوتدراك 

 مؤخر ، وحبيب مضاف والضمير مضاف إلي .
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دم ، وب  جووز يووخير    ومولء عويل   خبور مقو [موؤّخر]فحبيبدا   مبتودأ 

وهوو متصول  «عويل»عائود علوى ـو  «هوا»وهوو ـ  ألن الضمير المتصل بالمبتدأ
 عان الضمير على متوخر لف ا وريبة. «حبيبدا ملء عيل»بالخبر   فلو ىلت 

موع أن الضومير  «(1)ضورب بالمو  ز ودا »وىد جرو الخالف فى جواز 

فووى منووع ـ  فيمووا أعلوومـ  فيوو  عائوود علووى متوووخر لف ووا وريبووة ، ولووم  جوور خووالف
وهوووو ظوواهر ، فليتوموول ، والفووورّ  ؟فموووا الفوورّ بيندمووا «صوواحبدا فووى الوودّار»

أن ما عان علي  الضمير وما ايصل ب  الضمير اشتروا فى العامل فوى  [بيندما]

فوان العامول  «فوى الودار صواحبدا»بخالف مسولة  «ضرب بالم  ز دا»مسولة 
 .(2)مير مختلف فيما ايصل ب  الضمير وما عان علي  الض

__________________ 

علوى ـو  «مولء عويل»وهوو ىولو  ـ  فانو  ىودم الخبور «ملء عويل حبيبدوا»الشاهد في    ىول  

بيصال المبتدأ بضمير  عون علوى مالبوه الخبور ، وهوو المضواف ـ  «حبيبدا»وهو ىول  ـ  المبتدأ

لعوان الضومير الوذو ايصول بالمبتودأ ـ  مع أنك يعلم أن ريبة الخبر التوخيرـ  إلي  ، فلو ىدمت المبتدأ

على متوخر لف ا وريبة ، و لك ب  جووز ، لكنوك بتقود مك الخبور ىود رجعوت الضومير علوى متقودم 

 لف ا وإن وانت ريبت  التوخير ، وهذا جائز ، وب إشكال في .

( مثول  لووك المثووال   ووول ووالم ايصوول فيوو  ضوومير بالفاعوول المتقودم ، وهووذا الضوومير عائوود علووى 1)

ونحوو  «زان نوور  الشوجر»مفعول المتوخر ، نحوو مثوال ابول مالوك فوى بواب الفاعول مول األلفيوة ال

 ىول الشاعر  

 جووووووزو بنوووووووو  أبوووووووا الغوووووويالن عووووووول وبووووووور

 حسوووووووول فعوووووووول ومووووووووا  جووووووووزو سوووووووونّمارو   

  
 ونحو ىول الشاعر اآلخر  

 وسوووووووا حلمووووووو   ا الحلوووووووم أثوووووووواب سوووووووؤنن

 رىّووووووى نوووووودا   ا النّوووووودو فووووووى  رو المجوووووودو   

  
 ن  لك وإبضاح  فى باب الفاعل.وسيويى بيا

( وأ ضوا فووان المفعووول ىود يقوودم علووى الفاعوول وثيورا فووى سووعة الكووالم ، حتوى لووي ل أن ريبوو  ىوود 2)

ب  تصوور أحود أن ريبتو  ـ  وإن يقودم علوى المبتودأ أحيانواـ  صارت التقدم ، بخوالف الخبور ، فانو 

 لي  البتة ،توخر عل المحكوم عالتقدم   لكون  حكما ، والحكم فى مريبة ال
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ووذا إ ا »الثالث   أن  كون الخبر ل  صودر الكوالم ، وهوو الموران بقولو    

، وأ ول   خبوور  [موؤخر]فز ود   مبتودأ  ؟«أ ول ز وود»نحوو  « سوتوجب التصود را
  ألن ابسوتفدام لو  صودر الكوالم ،  «ز ود أ ول»مقدم ، وب  ؤّخر   فال يقوول   

و مقودم ، ومول   مبتودأ موؤخر ، فوو ل   خبور  ؟«أ ل مل علمت  نصيرا»ووذلك 

 صلة مل. «علمت  نصيرا»
إنما فى الودّار ز ود ، وموا فوى »الرابع   أن  كون المبتدأ محصورا ، نحو 

 .«ما لنا إّب ايّباع أحمد»ومثل   «الدّار إب ز د

* * * 

 حوووووووذف موووووووا  علوووووووم جوووووووائز ، ومووووووواو

 (1) «مووول عنووودوما»بعووود  «ز ووود»يقوووول    
  

__________________ 

ا فان الفاعل والفعل المتعدو جميعوا  شوعران بوالمفعول   فكوان المفعوول والمتقودم ، بخوالف وأ ض

الخبوور المتصوول بمبتدئوو  ضوومير  عووون علووى مالبسوو  ، فووان المبتوودأ إن أشووعر بووالخبر لووم  شووعر بمووا 

  البه الخبر الذو هو مرجع الضمير.

، مبنى على السوكون اسم موصول مضاف إلي   «ما»و مبتدأ ، وحذف مضاف ،  «وحذف»( 1)

فعول مضوارع مبنوى للمجدوول ، ونائوب الفاعول ضومير مسوتتر فيو  جوووازا  « علوم»فوى محول جور 

يقود ر  هووو  عووون إلووى مووا ، والجملووة موول الفعوول المبنووى للمجدووول ونائووب فاعلوو  ب محوول لدووا صوولة 

فعول  «يقوول»الكواف جوارة ، وموا مصودر ة  «وموا»خبور المبتودأ  «جوائز»الموصول الذو هو ما 

مضوارع ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت ، وموا موع مودخولدا فوى يوو ول مصوودر 

مجرور بالكواف ، أو   وقولوك ، والجوار والمجورور متعلوظ بمحوذوف خبور لمبتودأ محوذوف ، أو 

منصووب  «بعود»مبتودأ ، وخبور  محوذوف ، والتقود ر   ز ود عنودنا  «ز ود»و و لك وائل وقولك ، 

عنود   ظورف متعلوظ بمحوذوف  «عنودوما»اسوم اسوتفدام مبتودأ  «مول»بتقوول على ال رفية متعلظ 

خبر عل اسم ابستفدام ، وعنود مضواف والضومير الوذو للمخاطوب مضواف إليو  ، والمويم حورف 

 عمان ، واأللف حرف نال على التثنية ، والجملة فى محل جر باضافة بعد إليدا.
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  «ننووف»ىوول  «ويووف ز وود»فووى جووواب و
(1)عنووووووو  إ  عووووووورف فز ووووووود اسوووووووتغنى    

 

  

 حوذف ووّل مول المبتودأ والخبوور إ ا نّل عليو  نليول   جووازا ، أو وجوبووا ، 
موول »فووذور فووى هووذ ل البيتوويل الحووذف جوووازا   فمثووال حووذف الخبوور أن  قووال   

خرجوت »ـ  فوى رأوـ  ومثلو  «ز ود عنودنا»التقود ر  «ز د»فتقول    ؟«عندوما

 ىال الشاعر   «فا ا السبع حاضر» (2)التقد ر  «فا ا الّسبع
 ـ  (55)

 نحووووووول بموووووووا عنووووووودنا ، وأنوووووووت بموووووووا

 عنووووووووودك را  ، والوووووووووّرأو مختلوووووووووف    

  

 .«نحل بما عندنا راضون»التقد ر 
__________________ 

مبتوودأ  «ز وود»اسووم اسووتفدام خبوور مقوودم  «ويووف»جووار ومجوورور متعلووظ بقوول  «وفووى جووواب»( 1)

 «ىول»إليدوا  «جوواب»جور باضوافة مؤخر ، وجملة المبتدأ والخبر مقصون لف دوا فدوى فوى محول 

خبر لمبتدأ محوذوف ، والتقود ر    «ننف»فعل أمر ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبا يقد ر  أنت 

نائوب  «عنو »فعل ما  مبنوى للمجدوول  «استغنى»الفاء للتعليل ، ز د   مبتدأ  «فز د»ز د ننف 

ظورف متعلوظ  «إ »المبتودأ  فاعل بستغنى ، والجملة مل الفعل ونائب الفاعل فى محول رفوع خبور

فعوول مووا  مبنووى للمجدووول ، ونائووب الفاعوول  «عوورف»باسووتغنى ، أو حوورف نال علووى التعليوول 

ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى ز د المستغنى عن  فى الجواب ، والجملوة فوى محول 

 جر باضافة إ  إليدا.

هووى حوورف أم أعلموواء فيدووا خووالف   ولل «إ ا الفجائيووة»فووى هووذا المثووال ونحووو  يسوومى  «إ ا»( 2)

فمل ىوال هوى ظورف  ؟هى ظرف زمان أم ظرف مكانأوالذ ل ىالوا هى ظرف اختلفوا    ؟ظرف

علوى يقود ر ـ  جعلدا خبرا مقدما ، وجعل ابسم المرفوع بعدها مبتدأ مؤخرا ، ووون القائل ىد ىوال

ـ  أندوا ظورف مكوانعلوى يقود ر ـ  خرجت ففى وىت خروجوى األسود ، أو ىوالـ  أندا ظرف زمان

خرجت ففى مكان خروجى األسود ، وب حوذف علوى هوذا الوجو  بشوقي  ، ومول ىوال   هوى حورف 

جعوول ابسووم المرفوووع بعوودها مبتوودأ خبوور  محووذوف ، والتقوود ر   خرجووت فووا ا األسوود موجووون ، أو 

 .«فى رأو»حاضر ، أو نحو  لك. وهذا الوج  هو الذو عنا  الشارح بقول    

 مرو بل امروء القيهسب  ابل هشام اللخمى وابل برو إلى عهذا البيت نـ  55
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.................................................................................. 
__________________ 

إلوى ىويه ( ـ بووبّ 99، )ومندم العباسى فى معاهد التنصويص ـ  األنصارو ، ونسب  بيرهما

 لشعراء فى الجاهلية ، وهو الصواب ، وهو مل ىصيدة ل  ، أولدا ىول   بل الخطيم أحد فحول ا

 رنّ الخلووووووووووووووي  الجمووووووووووووووال فانصوووووووووووووورفوا

  ؟مووووووووووا ا علوووووووووويدم لووووووووووو أنّدووووووووووم وىفوووووووووووا   
  

 هو صاحب القصيدة التى أولدا ىول   ـ  بالخاء المعجمةـ  وىيه بل الخطيم
 أيعووووووووورف رسوووووووووما وووووووووواّطران الموووووووووذاهب 

  ؟لعمووووووورة وحشوووووووا بيووووووور موىوووووووف راووووووووب   
  

أران بو  هنوا ابعتقوان ، وأصول جمعو  أر ء ، مثول سويف وأسوياف وثووب  «الرأو»للغة   ا

وأثواب ، وىد نقلوا العيل ىبل الفاء ، فقالوا    راء ، وموا ىوالوا فوى جموع بوور  بوار وفوى جموع رئوم 

  رام ، ووزن  راء و بار و رام أعفال.
ل رفووع ، وخبوور  ضوومير منفصوول مبتوودأ ، مبنووى علووى الضووم فووى محوو «نحوول»اإلعووراب   

جوار ومجورور متعلوظ بوذلك الخبور  «بموا»محذوف نل علي  موا بعود  ، والتقود ر   نحول راضوون 

المجوورورة محووال بالبوواء ، وعنوود  «مووا»عنوود   ظوورف متعلووظ بمحووذوف صوولة  «عنوودنا»المحووذوف 

اآليوى  «را »جار ومجرور متعلظ بقولو   «بما»مبتدأ  «وأنت»مضاف والضمير مضاف إلي  

المجوورورة محووال بالبوواء ، وعنوود مضوواف  «مووا»  ظوورف متعلووظ بمحووذوف صوولة  عنوود «عنوودك»

مبتودأ  «الورأو مختلوف»و  «أنت»خبر المبتدأ الذو هو  «را »وضمير المخاطب مضاف إلي  

 وخبر .
احتوورازا عوول العبووث وىصوودا ـ  حيووث حووذف الخبوور «نحوول بمووا عنوودنا»الشوواهد فيوو    ىولوو  

والذو جعل حذف  سائغا سدال نبلوة خبور  «ل  ما عندنانح»مل ىول  ـ  لالختصار مع ضيظ المقام

 المبتدأ الثانى علي .
واعلم أوب أن الحذف مل األول لدبلة الثانى علي  شا  ، واألصل الغالوب هوو الحوذف مول 

 الثانى لدبلة األول علي .
 واعلم ثانيا أن بعض العلماء أران أن  جعل هذا البيت جار ا على األصل الموذوور   فوزعم

الوذو  «نحول»بول هوو خبور عول  «أنوت»فى الشطر الثانى مل البيت ليه خبرا عول  «را »أن 

 للمتكلم المع م نفس . «نحل»فى أول البيت ، و لك بناء على أن 
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هوو » أو   «صحي »فتقول  ؟«ويف ز د»ومثال حذف المبتدأ أن  قال   

 .«صحي 
 .«و صحي ز د عندنا ، وه»وإن شوت صّرحت بكل واحد مندما فقلت   

َْ يراِلحاً فَِلنَْعِسرِه ، َوَمرْن أَسراَء فَعَلَْيهرا)ومثل  ىولو  يعوالى     أو   (َمرْن َعِمر

 .«مل عمل صالحا فعمل  لنفس  ، ومل أساء فاساءي  عليدا»
للدبلوة عليدموا ، وقولو  ـ  أعنى المبتدأ والخبرـ  ىيل   وىد  حذف الجز ن

ئِا يَئِْسَن ِمَن اْلمَ )يعالى    ِِ ِمْن نِسائُِكْم إِِن اْرتَْبتُْم فَِعدَّتُُهنَّ ثًَّلثَرةُ أَْلرُهٍر ، َوالًّلَّ ِحي

ئِا لَْم يَِحْضنَ  وهوو ـ  فحوذف المبتودأ والخبور «فعدّيدّل ثالثوة أشودر»أو    (َوالًّلَّ
لدبلة ما ىبل  علي  ، وإنما حذفا لوىوعدما موىع مفورن ـ  «فعديدل ثالثة أشدر»

وىولو   «والالئى لم  حضل ووذلك»والتقد ر    ، وال اهر أن المحذوف مفرن ،

ئِا لَْم يَِحْضرنَ )   ئِرا يَئِْسرنَ )معطووف علوى  (َوالًّلَّ واألولوى أن  مثّول بنحوو  (َوالًّلَّ
 .«نعم ز د ىائم»إ  التقد ر  ؟«أز د ىائم»فى جواب  «نعم»ىولك   

* * * 

 بعوووووود لووووووو ب بالبووووووا حووووووذف الخبوووووورو

(1)حووووتم ، وفووووى نووووّص  موووويل  ا اسووووتقر    
 

  
__________________ 

وإن وانوت ومووا زعوم المتمحول للمووتكلم المع وم لنفسوو  ـ  وهوذا ووالم بيوور سود د ، ألن نحول

يجب فيدا المطابقة بالن ر إلى لف دا   فيخبور عندوا بوالجمع ، وموا فوى ىولو  ـ  فمعناها حينوذ مفرن

 وما أشبد . (َونَْحُن اْلواِرثُونَ )يعالى   

مضواف إليو  ، مقصوون  «لوو ب»و حوتم اآليوى ، وبعود مضواف ،  ظرف متعلظ بقولو  «بعد»( 1)

مضواف  «الخبور»و مبتدأ ، وحذف مضاف  «حذف»منصوب على نزع الخافض  «بالبا»لف   

الوواو عاطفوة ، فوى نوص   جوار ومجورور متعلوظ باسوتقر  «وفوى نوص»خبور المبتودأ  «حتم»إلي  

 اسم إشارة ، « ا»مضاف إلي   « ميل»و اآليى ، ونص مضاف 
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 بعووووووووود واو عيّنوووووووووت مفدووووووووووم موووووووووع و

 (1) «وووووّل صووووانع ومووووا صوووونع»ومثوووول    
  

 ىبوووووووووول حووووووووووال ب  كووووووووووون خبووووووووووراو

(2)عوووووول الّووووووذو خبوووووور  ىوووووود أضوووووومرا    
 

  

 وضووووووووربى العبووووووووود مسوووووووويوا ، وأيوووووووووّم 

(3)يبينوووووووى الحوووووووّظ منوطوووووووا بووووووووالحكم    
 

  
__________________ 

هو  عوون إلوى اسوم اإلشوارة ،  فعل ما  ، وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  «استقر»مبتدأ 

والجملة مل استقر وفاعل  فى محل رفع خبر المبتدأ ، ويقد ر البيت   وحوذف الخبور حوتم بعود لوو 

ب فووى بالووب أحوالدووا ، وهووذا الحكووم ىوود اسووتقر فووى نووص  موويل   أو إ ا وووان المبتوودأ  سووتعمل فووى 

 اليميل نصا ، بحيث ب  ستعمل فى بير  إب مع ىر نة.

 «واو»و الواو عاطفة ، بعد ظرف متعلظ باستقر فى البيت السوابظ ، وبعود مضواف  «وبعد»( 1)

عيل   فعل ما  ، والتاء ياء التونيث ، والفاعل ضومير مسوتتر فيو  جووازا  «عينت»مضاف إلي  

مفعوول بو   «مفدوم»يقد ر  هى  عون إلى واو ، والجملة مل عيل وفاعل  فى محل جر صفة لواو 

الكواف زائودة ، مثول    «ومثول»مضواف إليو  ، مقصوون لف و   «موع»و ،  لعيل ، ومفدوم مضواف

 «و»مضواف إليو   «صانع»و مبتدأ ، وول مضاف  «ول»خبر لمبتدأ محذوف ، أو   و لك مثل 

 جوز أن يكون موصوب اسميا معطوفا على ول ، و جوز أن يكوون حرفوا مصودر ا  «ما»عاطفة 

وفاعلو  المسوتتر فيو  علوى  «صونع»، وجملوة هى ومدخولدا فى يوو ل مصدر معطوف علوى وول 

 الوج  األول ب محل لدا صلة الموصول ، وخبر المبتدأ محذوف وجوبا.

و الووواو عاطفووة ، وىبوول   ظوورف متعلووظ باسووتقر فووى البيووت األول ، وىبوول مضوواف  «وىبوول»( 2)

فعل مضارع ناىص ، واسم  ضمير مسوتتر فيو  جووازا  « كون»نافية  «ب»مضاف إلي   «حال»

خبور ووان ، والجملوة مول  كوون واسوم  وخبور  فوى محول جور  «خبورا»يقد ر  هو  عون إلى حوال 

خبوور   مبتوودأ ، وخبوور مضوواف  «خبوور »جووار ومجوورور متعلووظ بخبوور  «عوول الووذو»صووفة لحووال 

أضومر   فعول موا  مبنوى  «أضومرا»حرف يحقيظ  «ىد»والضمير البارز المتصل مضاف إلي  

تر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى خبر ، واأللف لالطوالّ ، للمجدول ، ونائب الفاعل ضمير مست

والجملة مل أضمر ونائب الفاعل فى محل رفوع خبور ، وجملوة المبتودأ والخبور ب محول لدوا صولة 

 الذو.

الكواف جوارة لقوول محوذوف ، ضورب   مبتودأ ، وضورب مضواف و واء الموتكلم  «وضربى»( 3)

حووال موول فاعوول وووان  «مسوويوا»ل المصوودر مفعووو «العبوود»مضوواف إليوو  ، وهووى فاعوول المصوودر 

 محذوفة ، والتقد ر   إ ا وان المحذوفة العائد على العبد ، وخبر المبتدأ جملة
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 حاصل ما فى هذ  األبيات أن الخبر  جب حذف  فى أربعة مواضع  

 «لووو ب ز وود ألييتووك»، نحووو  «لووو ب»األول   أن  كووون خبوورا لمبتوودأ بعوود 
عما ورن  وور  فيو   «بالبا»واحترز بقول   «ألييتكلو ب ز د موجون »التقد ر 

 شذو ا ، وقول   
 ـ  (56)

 لوووووووو ب أبووووووووك ولوووووووو ب ىبلووووووو  عمووووووور

 ألقوووووووووووت إليوووووووووووك معووووووووووودّ بالمقاليووووووووووود   

  

 خبر. «ىبل »و مبتدأ ،  «عمر»فـ 
__________________ 

بيويل مول الوواو عاطفوة ، أيوم   مبتودأ ، وأيوم مضواف وي «وأيوم»مسويوا  (أو وجد ، هو   أو العبد)

 «الحوظ»مضواف إليو  ، ويبيويل مضواف ، و واء الموتكلم مضواف إليو  ، وهوى فاعول لو   «يبيينى»

حال مل فاعل وان المحذوفة العائد على الحظ ، على برار موا ىودرنا   «منوطا»مفعول ب  لتبييل 

إ ا  جار ومجرور متعلوظ بقولو  منوطوا. والتقود ر   أيوم يبيينوى الحوظ «بالحكم»فى العبارة األولى 

 حال وون  منوطا بالحكم. (أو وجد ، هو   أو الحظ)وان 

مولى بنوى أسود ، وهوو ـ  بل  سار (وىيل   أفل )واسم  مرزوّ ـ  البيت ألبى عطاء السندوـ  56

مل مخضرمى الدولتيل األمو ة والعباسية ، مل ولموة  مودح فيدوا ابول  ز ود بول عمور بول هبيورة ، 

 وىبل البيت المستشدد ب  ىول    (بوبّ 84/  16)وان ر ىصة  لك فى األبانى 

 أّموووووووووا أبووووووووووك فعووووووووويل الجوووووووووون نعرفووووووووو  

 أنوووووووووووت أشوووووووووووب  خلوووووووووووظ هللا بووووووووووووالجونو   

  
 و ز د أبو الممدوح ، وبعد لشاهد ىول    «إلدـ  لو ب  ز د ولو ب»و روو صدر البيت 

 مووووووووا  نبووووووووت العووووووووون إّب فووووووووى أرومتوووووووو  

 ب  كووووووووووون الجنووووووووووى إّب موووووووووول العووووووووووونو   

  
هو أبو العرب ، وهو معد بول عودنان ، وووان سويبو    قوول   إن المويم مول  «دمع»اللغة   

بمعنووى ايصوول بمعود بنسووب أو حلووف أو جوووار ، أو بمعنووى ىوووو  «يمعوودن»أصول الكلمووة   لقووولدم 

 وومل ، ىال الراجز  
 ربّيتوووووووووووووووووووو  حتّووووووووووووووووووووى إ ا يمعوووووووووووووووووووودنا

 وووووووووووان جزائوووووووووووى بالعصووووووووووا أن أجلووووووووووودا   

  
  لك   و هبوا إلى أن الميم فىء خالفو  فى لقلة يمفعل فى الكالم ، ولكل العلما
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.................................................................................. 
__________________ 

معوود زائوود بوودليل إنبووام الوودال فووى الوودال ، والتزموووا أن  كووون يمعوودن علووى زنووة يمفعوول مووع ىلتوو  ، 

هوو جموع ب مفورن لو  مول لف و  ،    «المقاليود»ا نروس التصور ف وان ر الجزء الثانى مول وتابنو

وهووو المفتوواح ، وىوود ونووى الشوواعر بالقوواء المقاليوود عوول ـ  علووى بيوور ىيوواسـ  وىبوول   مفوورن  إىليوود

 الخضوع والطاعة وامتثال أمر الممدوح.

وإنموا  المعنى    قول   أنت خليظ بوون  خضوع لوك بنوو معود ولدوم   لكفا توك وع وم ىودرك.

 ر خضوعدم لك لوجون أبيك ووجون جدك مل ىبل أبيك.يوخ
حرف  دل على امتنواع الثوانى لوجوون األول ، مبنوى علوى السوكون ب  «لو ب»اإلعراب   

أبو   مبتدأ ، وأبو مضاف والكاف مضاف إلي  ، والخبور محوذوف  «أبوك»محل ل  مل اإلعراب 

ىبول   ظورف متعلوظ  «ىبلو »اع لوجون الواو عاطفة واألول ، لو ب   حرف امتن «ولو ب»وجوبا 

 «ألقوت»مبتودأ موؤخر  «عمور»بمحذوف خبر مقدم ، وىبل مضاف والضمير البارز مضاف إليو  

فاعول ألقوت ،  «معود»جار ومجورور متعلوظ بولقوت  «إليك»ألقى   فعل ما  ، والتاء ياء التونيث 

جوار ومجورور متعلوظ  «بالمقاليود»والجملة مل الفعول الماضوى وفاعلو  ب محول لدوا جوواب لوو ب 

 بولقت.
موع ـو  «ىبلو »حيث  ور في  خبور المبتودأ وهوو ىولو   «ولو ب ىبل  عمر»الشاهد في    ىول  

وون  لك المبتدأ واىعا بعد لو ب التى  جب حوذف خبور المبتودأ الواىوع بعودها ألنو  ىود عوو  عنو  

 بجملة الجواب ، وب  جمع فى الكالم بيل العو  والمعو  عن .
ظرف متعلظ بمحوذوف حوال ، والخبور محوذوف  «ىبل »بيت يوجي   خر ، وهو أن وفى ال

، وعلى هذا يكون القاعدة مستمرة ، وب شاهد فى البيت لما أيى بو  الشوارح مول أجلو . ومثلو  فوى 

 ول  لك ىول الزبير بل العوام رضى هللا عن   
 لوووووووووووو ب بنوهوووووووووووا حولدوووووووووووا لخبطتدووووووووووواو

 وخبطووووووووووووة عصووووووووووووفور ولووووووووووووم أيلعووووووووووووثم    

  
مبتوودأ مرفوووع بووالواو نيابووة عوول الضوومة  «بنوهووا»و حوورف امتنوواع لوجووون ،  «لووو ب» فووان

ظرف متعلظ بمحذوف خبور  «حول»و لكون  جمع مذور سالما ، والضمير البارز مضاف إلي  ، 

المبتوودأ ، وحووول مضوواف والضوومير البووارز مضوواف إليوو  ، وعلووى هووذا  كووون فيوو  شوواهد لمووا جوواء 

متعلقا بوالخبر المحوذوف علوى رأو  «حول»  ، و جوز أن  كون الشارح ببيت أبى عطاء مل أجل

 الجمدور ، وعلى  لك ب  كون شاهدا لما  ور  الشارح.
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 «لوو ب»مول أن الحوذف بعود ـ  وهذا الذو  ور  المصنف فى هذا الكتاب

هو طر قوة لوبعض النحوو يل ، والطر قوة الثانيوة   أن الحوذف ـ  واجب إب ىليال
ن موووا ورن موول  لوووك بغيوور حووذف فوووى ال وواهر موووؤّول ، [ وأ(1)نائمووا ]واجووب 

والطر قة الثالثة أن الخبر   إما أن  كون وونا مطلقا ، أو وونا مقيّدا   فان ووان 

أو   لو ب ز ود موجوون  «لو ب ز د لكان وذا»وونا مطلقا وجب حذف  ، نحو   
دل عليو  نليول ، وإن وان وونا مقيّدا   فاما أن  دّل علي  نليل ، أو ب ، فان لم  و

 [نليول]وإن نّل عليو   «لوو ب ز ود محسول إلوّى موا أييوت»وجب  وور  ، نحوو   

لوو ب ز ود »فتقوول    ؟جاز إثباي  وحذف  ، نحو أن  قال   هل ز ود محسول إليوك
، فوان شووت حوذفت الخبور ، وإن شووت  «لو ب ز د محسل إلوىّ »أو    «لدلكت

 أثبتّ  ، ومن  ىول أبى العالء المعّرّو ،
__________________ 

( هدنا شيآن نحب أن ننبدك إليدما ، األول أن الطر قة الثانيوة مول الطورّ الوثال  التوى  ورهوا 1)

الشارح هى طر قة جمدور النحاة ، والفرّ بيندوا وبويل الطر قوة األولوى أن أهول الطر قوة األولوى 

بخالف طر قوة الجمدوور ، ىليل ، وليه شا ا ، و لك  «لو ب» قولون   إن  ور الخبر عندهم بعد 

إن وان صانرا عمل ب  ستشدد بكالم  وما فوى بيوت المعورو  «لو ب»فان  ور الخير عندهم بعد 

وما أنشودنا   56اآليى فدو لحل ، وإن وان صانرا عمل  ستشدد بكالم  فان أمكل يوو ل  والشاهد 

 ر الشا .مع  فدو مؤول ، وإن لم  مكل يوو ل  فدو شا  ، وب شك أن القليل بي

واألمر الثانى   أن الشارح ىد حمل والم الناظم على الطر قوة األولوى ، و لوك مخوالف لموا 

حمل  مل عدا  مل الشروح فاندم جميعا حملوا والم الناظم على الحالة الثالث  ، بدليل أنو  اختارهوا 

ىولوو  فووى بيوور هووذا الكتوواب ، وهووو الووذو أشوورنا إليوو  عنوود إعووراب البيووت ، ويلخيصوو  أن يحموول 

و لك ألن لو ب إما أن  ليدا وون عام وهو أبلب األمر فيدا ، وإموا  «لو ب»على حابت  «بالبا»

علوى الحكوم النحووو ، ووونو  ىود ىوال   إن  «حوتم»أن  ليدا وون خا، وهو ىليل ، ثم يحمل ىول  

 بور ، وهوذا هوووان خبر المبتدأ الواىع بعد لو ب وونا عاما وهو الغالب فان  ب  جوز  ور  لوك الخ

 الطر قة الثالثة ، فتدبر.ـ  وما  ورناـ 
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 ـ  (57)

  ووووووذ ب الّرعووووووب منوووووو  وووووووّل عضووووووب 

 فلووووووووووو ب الغموووووووووود  مسووووووووووك  لسوووووووووواب   

  
__________________ 

البيوت ألبوى العوالء المعورو أحمود بوول عبود هللا بول سوليمان ، نوانرة الزموان ، وأوحود الوودهر ـ  57

ء العصر الثانى مل الدولة العباسية   فال  حتج بشوعر  حف ا و واء وصفاء نفه ، وهو مل شعرا

 على ىواعد النحو والتصر ف ، والشارح إنما جاء ب  للتمثيل ، ب لالحتجاج وابستشدان ب .

الفوزع  «الرعوب»مل اإل ابة ، وهوى إسوالة الحد ود ونحوو  مول الجامودات  « ذ ب»اللغة   

 سيف وحفن .ىراب ال «الغمد»هو السيف القاطع  «عضب»والخوف 
 «منو »فاعل  ذ ب  «الرعب»فعل مضارع مرفوع بالضمة ال اهرة  « ذ ب»اإلعراب   

مضواف  «عضوب»و مفعوول بو  ليوذ ب ، ووول مضواف  «ول»جار ومجرور متعلظ بقول   ذ ب 

 مسووك   فعوول مضووارع ، وفاعلوو   « مسووك »مبتوودأ  «الغموود»حوورف امتنوواع لوجووون  «فلووو ب»إليوو  

التى هى ضومير الغائوب العائود إلوى ـ  قد ر  هو  عون إلى الغمد ، والداءضمير مستتر في  جوازا ي

مفعول بو  ، والجملوة فوى محول رفوع خبور المبتودأ ، وسوتعرف موا فوى هوذا اإلعوراب مول ـ  السيف

وسال   فعل موا  ،  «لو ب»الالم واىعة فى جواب  «لساب»المقال ويوجيد  فى بيان ابستشدان 

ضمير مستتر في  جوازا يقود ر  هوو  عوون إلوى السويف ، وجملوة سوال  واأللف لالطالّ ، والفاعل

 وفاعل  ب محل لدا مل اإلعراب جواب لو ب.
وهوو ـ  حيث  ور خبر المبتدأ الواىع بعد لوو ب «فلو ب الغمد  مسك »التمثيل ب    فى ىول  

بور المبتودأ ألن  لوك الخبور ووون خوا، ىود نل عليو  الودليل وخـ  وفاعل  ومفعولو  « مسك»جملة 

الواىع بعد لو ب  جوز  ور  وما  جوز حذف  إ ا وان وونا خاصوا وىود نل عليو  الودليل عنود ىووم ، 

وما  ور  الشارح العالمة ، والجمدور على أن الحذف واجب ، و لك بناء مندم على موا اختوارو  

قوال إموا أن  ودل عليو  ب  كون إب وونوا عاموا ، وحينووذ ب   «لو ب»مل أن خبر المبتدأ الواىع بعد 

 نليل أوب ، وعندهم أن بيت المعرو هذا لحل لذور الخبر بعد لو ب
 فى يوو ل « مسك»وفى البيت يوجي   خر  ص  على مذهب الجمدور ، وهو أن 
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 وىد اختار المصنف هذ  الطر قة فى بير هذا الكتاب.

لعمورك »، نحوو    (1)الموضع الثانى   أن  كوون المبتودأ نّصوا فوى اليمويل 
فعمرك   مبتدأ ، وىسمى   خبر  ، وب  جوز  «لعمرك ىسمى»التقد ر  «ألفعللّ 

 التصر   ب .

وهوذا ب  تعويل  « ميل هللا ىسمى»التقد ر  « ميل هللا ألفعللّ »ىيل   ومثل  
 ىسمى  ميل»  لجواز وون  مبتدأ ، والتقد ر  (2)أن  كون المحذوف في  خبرا 

__________________ 

اريفووع الفعوول ، وقووولدم  «أن»فلمووا حووذف  «أن  مسووك »ل اشووتمال موول الغموود ، وأصوول  مصوودر بوود

 .«أن»مل بير  «يسمع»فيمل روا  برفع  «يسمع بالمعيدو خير مل أن يرا »

وحاصل القول فى هذ  المسولة أن النحاة اختلفوا   هل  كون خبر المبتودأ الواىوع بعود لوو ب 

 كون وونا خاصوا ألبتوة ، بول  جوب وونو  وونوا عاموا و جوب فقال الجمدور   ب  ؟وونا خاصا أوب

مع  لك حذف  ، فان جاء الخبر وونا خاصا فى والم ما فدو لحل أو مؤول ، وىال بيرهم    جووز 

أن  كون الخبر بعد لوو ب وونوا خاصوا ، لكول األوثور أن  كوون وونوا عاموا ، فوان ووان الخبور وونوا 

ن وان الخبر وونا خاصا   فان لم  دل عليو  نليول وجوب عاما وجب حذف  وما  قول الجمدور ، وإ

 ور  ، وإن نل علي  نليل جواز  وور  وجواز حذفو    فلخبور المبتودأ الواىوع بعود لوو ب حالوة واحودة 

عنود الجمدووور ، وهووى وجوووب الحووذف ، وثالثووة أحوووال عنوود بيوورهم ، وهووى   وجوووب الحووذف ، 

الواجوب حمول ووالم النواظم علوى هوذا   ألنو   ووجوب الذور ، وجواز األمر ل ، وىد ىدمنا لوك أن

 صرح باختيار  فى بير هذا الكتاب ، وىد  ور الشارح نفس  أن هذا هو اختيار المصنف.
( المران بكون المبتدأ نصا فى اليميل   أن  غلب استعمال  فيو  ، حتوى ب  سوتعمل فوى بيور  إب 1)

الذو  كثر اسوتعمال  فوى بيور القسوم حتوى  وهو  ـ  مع ىر نة ، ومقابل هذا ما ليه نصا فى اليميل

ىد وثور اسوتعمال  فوى بيور  «عدد هللا»ب  فدم من  القسم إب بقر نة  ور المقسم علي  ، أب يرو أن 

وىولدم   عدد هللا  جوب الوفواء بو  ، و فدوم منو  القسوم  (َوأَْوفُوا بِعَْهِد هللاِ )نحو ىول  يعالى   ـ  القسم

   لذورك المقسم علي . إ ا ىلت   عدد ألفعلل وذا

( إن وان مل بر  الشوارح ابعتورا  علوى الوذ ل  ووروا هوذا المثوال لحوذف الخبور وجوبوا 2)

 عليدم بون  لك  حتمل أن  كون لكون المبتدأ نصا فى اليميل فال محل بعتراض 
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فووان المحووذوف معوو   تعوويل أن  كووون خبوورا   ألن بم  «لعموورك»بخووالف  «هللا

 لي  ، وحقّدا الدخول على المبتدأ.اببتداء ىد نخلت ع
عدود هللا »فان لم  كل المبتدأ نّصا فى اليميل لم  جب حذف الخبر ، نحوو 

فعدد هللا   مبتدأ ، وعلّى   خبر  ، ولوك إثبايو   «عدد هللا علىّ »التقد ر  «ألفعللّ 

 وحذف .
ووّل »الموضع الثالث   أن  قع بعد المبتدأ واو هى نّص فى المعية ، نحو 

معطوف علوى وول ، والخبور  «وضيعت »فكّل   مبتدأ ، وىول   «وضيعت  رجل

و قوودّر الخبوور بعوود واو  «وووّل رجوول وضوويعت  مقترنووان»محووذوف ، والتقوود ر 
 المعية.

وول  «وّل رجول وضويعت »وىيل   ب  حتاج إلى يقد ر الخبر   ألن معنى 

هووذا  رجوول مووع ضوويعت  ، وهووذا وووالم يوواّم ب  حتوواج إلووى يقوود ر خبوور ، واختووار
 المذهب ابل عصفور فى شرح اإل ضاح.

ز ود »، نحوو  (1)فان لم يكل الواو نّصا فى المعية لم  حذف الخبر وجوبوا 

 .«وعمرو ىائمان
مسودّ  [ت]الموضع الرابع   أن  كوون المبتودأ مصودرا ، وبعود  حوال سودّ 

الخبور ، وهووى ب يصوول  أن يكووون خبوورا   فيحووذف الخبوور وجوبووا   لسوودّ الحووال 

 فضربى   مبتدأ ، والعبد   معمول «ضربى العبد مسيوا»و لك نحو  مسدّ  ،
__________________ 

المحوذوف هوو المبتودأ ، و لوك مول وجدويل   أولدموا   أن المثوال  كفوى فيو  صوحة ابحتموال الوذو 

جىء ب  مل أجل  ، ولم  قول أحود إنو   جوب أن  تعويل فيو  الوجو  الوذو جوىء بو  لو  وثانيدموا   أن 

والمدم أنا إن جعلنا هذا المذوور مبتدأ وان خبور  محوذوفا وجوبوا ، أموا حذفو  فلكوون الغر  مل 

 لووك المبتوودأ نصووا فووى اليموويل ، وأمووا الوجوووب فووألن جووواب اليموويل عووو  عنوو  ، وب  جمووع بوويل 

 العو  والمعو  من .

 ( بل إن نل علي  نليل جاز حذف  ، وإب وجب  ور .1)



 شرح ابل عقيل   الجزء األول ...................................................................... 254

الخبور ، والخبور محوذوف وجوبوا ، والتقود ر  مسودّ  [ت]ل  ، ومسيوا   حال سدّ 

إ ا أرنت ابسوووتقبال ، وإن أرنت المضوووّى  «ضوووربى العبووود إ ا ووووان مسووويوا»
فمسيوا   حال مول الضومير المسوتتر فوى  «ضربى العبد إ  وان مسيوا»فالتقد ر 

ظوورف زمووان نائووب عوول  «إ  وووان»أو  «إ ا وووان»و ]المفّسوور بالعبوود  «وووان»

 [.الخبر
على أن الخبور المحوذوف مقودّر ىبول  «وىبل حال»بقول    ونبّ  المصنف 

 الحال التى سدّت مسدّ الخبر وما يقدم يقر ر .

عل الحال التوى يصول  أن يكوون خبورا  «ب  كون خبرا»واحترز بقول    
ز ود »مول ىوولدم ! ـ رحمو  هللاـ  عل المبتدأ المذوور ، نحوو موا حكوى األخفو 

وهووذ  الحووال  «ثبووت ىائمووا»وف ، والتقوود ر فز وود   مبتوودأ ، والخبوور محووذ «ىائمووا

فوال  كوون الخبور واجوب الحوذف ،  «ز ود ىوائم»يصل  أن يكون خبورا   فتقوول 
فووان الحووال فيوو  ب يصوول  أن يكووون خبوورا عوول  «ضووربى العبوود مسوويوا»بخووالف 

ضربى العبود مسوىء ألن الضورب ب  وصوف »المبتدأ الذو ىبلدا   فال يقول   

 بون  مسىء.
أيووّم يبيينووى »ذا المصوودر حكموو  وحكووم المصوودر ، نحووو والمضواف إلووى هوو

فوويّم   مبتودأ ، ويبيينوى   مضواف إليو  ، والحوّظ   مفعوول  «الحّظ منوطا بالحكم

أيوم يبيينوى الحوّظ »مسدّ خبر أيم ، والتقد ر    [ت]لتبيينى ، ومنوطا   حال سدّ 
 .«منوطا بالحكمـ  أو إ  وانـ  إ ا وان

* * * 

واضووع التووى  حووذف فيدووا المبتوودأ ، وجوبووا ، وىوود ولووم  ووذور المصوونف الم
   (1)عدّها فى بير هذا الكتاب أربعة 

__________________ 

 مبتدأ ابسم (األول)( بقى علي  موضعان  خران مما  جب في  حذف المبتدأ 1)
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مووررت بز وود »األول   النعووت المقطوووع إلووى الرفووع   فووى موودح ، نحووو   

مررت بز د » أو يرّحم ، نحو   «بز د الخبيثمررت »أو  م ، نحو    «الكر م
هووو »فالمبتوودأ محووذوف فووى هووذ  المثوول ونحوهووا وجوبووا ، والتقوود ر  «المسووكيل

 .«الكر م ، وهو الخبيث ، وهو المسكيل

نحوو    «بووه»أو  «نعوم»الموضوع الثوانى   أن  كوون الخبور مخصوو، 
 نعم»

__________________ 

ا ابسم المرفوع بعدها نكرة وما فى ىول امروء القويه بول سواء وان هذ «ب سيما»المرفوع بعد 

 ، وهو   (166، )حجر الكندو الذو أنشدنا  فى مباحث العائد فى باب الموصول 

 أب رّب  ووووووووووووم صوووووووووووال  لوووووووووووك مندموووووووووووا

 ب سوووووووووووويّما  وووووووووووووم بوووووووووووودارة جلجوووووووووووول و   

  
ع خبور أم وان معرف  وما فى ىولك   أحب النابديل ب سويما علوى ، فوان هوذا ابسوم المرفوو

لمبتدأ محذوف وجوبا ، والتقد ر   وب مثل الذو هو  وم بدارة جلجل ، وب مثول الوذو هوو علوى ، 

فوموا علوى جور  أو  «ب سويما»وليه  خفى عليك أن هذا إنموا  جورو علوى يقود ر رفوع ابسوم بعود 

ثال موا بعد المصدر النائب عل فعل  الذو بيل فاعل  أو مفعول  بحرف جر   فم (الثانى)نصب  فال 

بوويل حوورف الجوور فاعوول المصوودر ىولووك   سووحقا لووك. ويعسووا لووك ، وبؤسووا لووك ، التقوود ر   سووحقت 

ويعست وبؤسوت. هوذا الودعاء لوك ، فلوك   جوار ومجورور متعلوظ بمحوذوف خبور لمبتودأ محوذوف 

وجوبووا ، ولووم  جعوول هووذا الجووار والمجوورور متعلقووا بالمصوودر ألن التعوودو بووالالم إنمووا  كووون إلووى 

لى الفاعل ، والتزموا حذف المبتدأ ليتصل الفاعل بفعل  ، ومثال موا بويل حورف الجور المفعول ب إ

المفعول ىولك   سقيا لك ، ورعيا لك ، والتقد ر   اسظ اللدم سوقيا وارع اللدوم رعيوا ، هوذا الودعاء 

لك  ا ز د ، مثال ، فلك   جار ومجرور متعلظ بمحذوف خبر مبتودأ محوذوف وجوبوا ، ولوم  جعول 

المجرور متعلقا بالمصدر فى هذا لوال  لزم علي  وجون خطابيل بثنيل مختلفويل فوى جملوة الجار و

واحودة ، ولدووذا لووو وووان المصوودر نائبووا عوول فعول بيوور األموور ، أو وانووت الووالم جووارة لغيوور ضوومير 

ـ  أو اسظ اللدم ز ودا   «سقيا لز د»أو شكرت لك شكرا ، ونحو    «شكرا لك»المخاطب ، نحو 

ل الجار والمجرور متعلقا بالمصدر ، و صوير الكوالم جملوة واحودة حينووذ ، والتزمووا لم  متنع جع

 حذف المبتدأ فى هذا الموضع أ ضا ليتصل العامل بمعمول .
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فز وود وعموورو   خبووران لمبتوودإ محووذوف  «الّرجوول ز وود ، وبوووه الّرجوول عموورو

أو المووذموم  «وهووو عموورو»أو المموودوح ز وود  «هووو ز وود»وجوبووا ، والتقوود ر 
 مرو.ع

ففوى  «فى  ّمتوى ألفعلولّ »الموضع الثالث   ما حكى الفارسّى مل والمدم 

ووذلك  «فى  ّمتى  ميل»خبر لمبتدإ محذوف واجب الحذف ، والتقد ر   متى  
 ما أشبد  ، وهو ما وان الخبر في  صر حا فى القسم.

الموضووع الرابووع   أن  كووون الخبوور مصوودرا نائبووا منوواب الفعوول ، نحووو   

فصبرو   مبتدأ ، وصبر جميل  «صبرو صبر جميل»التقد ر  «صبر جميل»
 .(1)وجوبا ـ  «صبرو»الذو هو ـ    خبر  ، ثم حذف المبتدأ

* * * 

 أخبوووووووووووووروا بووووووووووووواثنيل أو بوووووووووووووووثراو

(2)عوووووول واحوووووود ودووووووم سووووووراة شووووووعرا    
 

  
__________________ 

ٌْ )( وىد ورن مل هذا ىول هللا يعالى   1)  وىول الشاعر   (فََصْبٌر َجِمي

 عجوووووووووووب لتلوووووووووووك ىضووووووووووويّة ، وإىوووووووووووامتى 

 فوووووووويكم علووووووووى يلووووووووك القضوووووووويّة أعجووووووووب    

  
 وىول الراجز  

 شوووووووووكا إلوووووووووّى جملوووووووووى طوووووووووول الّسووووووووورو 

 صوووووووووووووبر جميووووووووووووول فكالنوووووووووووووا مبتلوووووووووووووى    

  
لكل وون هذا مما حذف في  المبتدأ ليه بالزم ، بل  جوز أن  كون مما حذف في  الخبور ، 

 خبر . «لتلك»و مبتدأ  «عجب» كون ووون الحذف واجبا ليه بالزم أ ضا ، فقد جوزوا أن 
حورف عطوف  «أو»جوار ومجورور متعلوظ بووخبر  «بواثنيل»فعل ما  وفاعلو   «وأخبروا»( 2)

جوار ومجورور  «عل واحد»جار ومجرور معطوف بوو على الجار والمجرور السابظ  «بووثرا»

مبتودأ الكاف جارة لقول محذوف ، وهى ومجرورهوا يتعلوظ بمحوذوف خبور ل «ودم»متعلظ بوخبر 

 خبر أول «سراة»وهم   مبتدأ محذوف ، 
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اختلف النحو ون فى جواز يعدّن خبر المبتدأ الواحد بغير حرف عطف ، 

إلى جواز  لك ، سواء ـ  مندم المصنفـ  فذهب ىوم «ز د ىائم ضاحك» نحو  
أو موّز ، أم  «هذا حلو حوامض»وان الخبران فى معنى خبر واحد ، نحو    (1)

والمثال األول ، و هب بعضدم إلى أنو  ب  تعودّن الخبور إب إ ا لم  كونا وذلك ، 

وان الخبران فى معنى خبر واحد   فان لم  كونا وذلك يعيّل العطف   فان جاء 
َوُهرَو ) مل لسان العرب شىء بغير عطوف ىودّر لو  مبتودأ  خور   وقولو  يعوالى  

ُِ ذُو اْلعَْرِش اْلَمِجيدُ  ُِو  عر  وىول الشا (اْلغَعُوُر اْلَو
 ـ  (58)

 مووووووووول  وووووووووك  ا بوووووووووّت فدوووووووووذا بتّوووووووووى 

 مقوووووووووووووووويّظ مصوووووووووووووووويّف مشووووووووووووووووتّى    

  
__________________ 

أصل  شعراء فقصر  للضرورة ، وهو خبر ثان ، والجملة مل المبتدأ وخبر   فوى محول  «شعرا»

 نصب مقول القول المقدر.

ن يعودن الخبور علوى أـ  وهو يابع في  للناظم فوى شورح الكافيوةـ  ( الذو  ستفان مل والم الشارح1)

يعدن فى اللفظ والمعنى جميعا ، وضوابط    أن  صو  اإلخبوار بكول واحود مندموا  (األول)ضربيل 

على انفران  ، واآل ة القر نية التى يالها ، وومثوال الون م ، وووالبيتيل اللوذ ل أنشودهما. وحكوم هوذا 

ف أحدهما على اآلخر جواز أن   جوز في  العطف ويرو  ، وإ ا عطـ  عند مل أجاز التعدنـ  النوع

أن  كون العطف بالواو وبيرها ، فوما عند مل لم  جوز التعودن فيجوب أن  عطوف أو  قودر لموا عودا 

التعودن فووى اللفوظ نون المعنوى ، وضوابط    أب  صوو  اإلخبوار بكول واحوود  (الثوانى)األول مبتود ت 

أعسور أ سور ، أو  عمول  مندما على انفران  ، نحو ىولدم   الرمان حلوو حوامض ، وىوولدم   فوالن

بكلتا  د   ، ولدوذا النووع أحكوام   مندوا أنو   متنوع عطوف أحود األخبوار علوى بيور  ، ومندوا أنو  ب 

 جوز يوس  المبتدأ بيندا ، ومندا أن  ب  جوز يقدم األخبار ولدا على المبتدأ   فال بود فوى المثواليل 

ندموا عنود التحقيوظ وشوىء واحود   فكول مل يقودم المبتودأ عليدموا ، واإلييوان بدموا بغيور عطوف   أل

 مندما  شب  جزء الكلمة.

ولوم  نسوب   (258،  1ج ) نسب هذا البيت لرؤبة بول العجواج ، وهوو مول شوواهد سويبو   ـ  58

وب نسب  األعلم ، وروو ابل من ور هذا البيت فى اللسان أوثر مل مورة ولوم  نسوب  فوى إحوداها ، 

 ىول    الشاهد فى أحد المواضع وىد روو بعد
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.................................................................................. 
__________________ 

 * أخذي  مل نعجات سّت*

 وزان على  لك ول  فى موضع  خر ىول   
 * سون نعاج ونعاج الدّشت*

  طيلسوان مول خوز ،  ىوال ابول األثيور   البوت الكسواء الغلويظ المربوع ، وىيول «بت»اللغة   

أو    كفينوى للقويظ وهوو زموان اشوتدان الحور ،  «مقيظ ، مصيف ، مشوتى»وجمع  بتوت ، وىول  

الصحراء ، وأصول  فارسوى ، وىود وىوع فوى شوعر األعشوى  «الدشت»و كفينى للصيف ، وللشتاء 

 ميمون بل ىيه ، و لك ىول   
 ىووووووووووووود علموووووووووووووت فوووووووووووووارس وحميووووووووووووور

 األعووووووووووراب بالدّشوووووووووووت أ ّكووووووووووم نوووووووووووزبو   

  
وهو فارسى معرب ، و جوز أن  كون مما ايفقوت فيو  لغوة العورب ولغوة »ىال أهل اللغة   

 .«الفرس
المعنووى   هووذا البيووت فووى وصووف وسوواء موول صوووف ومووا ىووال الجوووهرو وبيوور  ، و ر وود 

الشاعر أن  قول   إ ا وان ألحد مل الناس وساء فان لوى وسواء أوتفوى بو  فوى زموان حموارة القويظ 

الشتاء ،  عنى أن   كفي  الودهر ولو  ، وأنو  ىود أخوذ صووف  الوذو نسوج منو   وزمان الصيف وزمان

 مل نعجات ست سون ونعاج الصحراء.
 جوووز أن  كووون اسووما موصوووب ، وهووو مبتوودأ مبنووى علووى السووكون فووى  «موول»اإلعوراب   

محل رفوع ، و جووز أن يكوون اسوم شورط مبتودأ أ ضوا ، وهوو مبنوى علوى السوكون فوى محول رفوع 

 «مول»عل مضارع ناىص مجوزوم بسوكون النوون المحذوفوة للتخفيوف ، فوان ىودرت ف « ك»أ ضا 

شرطية فدذا فعل الشرط ، واسم  ك على الحاليل ضمير مستتر في  جوازا يقود ر  هوو  عوون علوى 

ومووا أنخوول الفوواء فووى ـ  وب إشووكال فووى جزموو  حينوووذ ، وإن ىوودريدا موصووولة فانمووا جووزم «موول»

خبر وك ، منصووب بواأللف نيابوة عول الفتحوة ألنو  مول  « ا» لشب  الموصول بالشورط «فدذابتى»

مضواف إليو  ، مجورور بالكسورة ال واهرة ، والجملوة مول  «بوت»و األسوماء السوتة ، و ا مضواف 

الفوواء  «فدووذا»موصووولة  «موول»واسوومدا وخبرهووا ب محوول لدووا صوولة الموصووول إ ا ىوودرت  « ووك»

ريدا موصولة فالفاء زائدة فوى خبور اسم شرط ، وإن ىد «مل»واىعة فى جواب الشرط إ ا ىدرت 

 المبتدأ لشبد  بالشرط فى عموم  ،
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 وىول   
 ـ  (59)

  نوووووووووام باحووووووووودو مقلتيووووووووو  ، و تّقوووووووووى 

 بووووووخرو المنا وووووا   فدوووووو  ق وووووان نوووووائم    

  
__________________ 

بت   خبر المبتدأ ، وبت مضواف و واء الموتكلم  «بتى»وها   حرف ينبي  ، و ا   اسم إشارة مبتدأ 

أخبار متعدنة لمبتدأ واحد ، وهو اسوم اإلشوارة ، والجملوة  «مقيظ ، مصيف ، مشتى»ف إلي  مضا

موصوولة ، وفوى  «مول»إن ىودرت  «مول»مل المبتدأ وخبر  فى محل رفع خبر المبتودأ الوذو هوو 

محل جزم جواب الشرط إن ىدريدا شرطية ، وجملة الشورط وجوابو  جميعوا فوى محول رفوع خبور 

 ل شرطية.المبتدأ على يقد ر م

فاندوا أخبوار متعودنة لمبتودأ واحود  «فدذا بتى ، مقيظ ، مصيف ، مشوتى»الشاهد في    ىول  

مل بير عاطف ، وب  مكل أن  كون الثانى نعتا لألول   بختالفدما يعر فا وينكيرا ، ويقود ر وول 

 واحد مما عدا األول خبرا لمبتدأ محذوف خالف األصل   فال  صار إلي .
 حميد بل ثور الداللى ، مل ولمة  صف فيدا الذئب.البيت لـ  59

جموع منيوة ، وهوى فوى األصول فعيلوة بمعنوى مفعوول مول  «المنا ا»عيني   «مقلتي »اللغة   

بمعنوى ىودر  ، و لوك ألن المنيوة مول مقودرات هللا ـ  على وزن رمى  رمىـ  منى هللا الشىء  مني 

وىوع فوى أوثور وتوب النحواة ، والصوواب فوى هكوذا  «فدوو  ق وان نوائم»يعالى على عبوان  ، وىولو  

  ألنو  مول ىصويدة عينيوة مشودورة لحميود بول ثوور ، وىبلو   «فدوو  ق وان هواجع»إنشان هذا البيت 

 ىول   
 إ ا خووووواف جووووووورا مووووول عوووووودّو رموووووت بوووووو  

 ىصووووووووووووووووائب  والجانووووووووووووووووب المتواسووووووووووووووووع    

  

 إن بووووووات وحشووووووا ليلووووووة لووووووم  ضووووووظ بدوووووواو

  راعوووووا ، ولوووووم  صوووووب  لدوووووا وهوووووو خاشوووووع    

  
فعل مضارع ، وفاعل  ضمير مستتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى  « نام»راب   اإلع

 «مقلتيوو »جووار ومجوورور متعلووظ بقولوو   نووام ، وإحوودو مضوواف ، ومقلتووى موول  «باحوودو»الووذئب 

الووواو عاطفووة ،  تقووى   فعوول  «و تقووى»مضوواف إليوو  ، ومقلتووى مضوواف والضوومير مضوواف إليوو  

زا يقد ر  هو  عوون إلوى الوذئب ، والجملوة معطوفوة علوى مضارع ، وفاعل  ضمير مستتر في  جوا

مفعووول بوو  ليتقووى  «المنا ووا»جووار ومجوورور متعلووظ بقولوو   تقووى  «بوووخرو»السووابقة  « نووام»جملووة 

 خبر بعد خبر. «هاجع»أو  «نائم»خبر   « ق ان»مبتدأ  «فدو»



 شرح ابل عقيل   الجزء األول ...................................................................... 260

وزعم  عضدم أن  ب  تعدّن الخبر إب إ ا وان مل جنه واحد ، وون  كون 

ز ود ىوام »أو جملتيل نحوو    «ز د ىائم ضاحك»ران مثال مفرن ل ، نحو   الخب
 فوما إ ا وان أحدهما مفرنا واآلخر جملة فال  جوز  لوك   فوال يقوول   «ضحك

هكووذا زعووم هووذا القائوول ، و قووع فووى وووالم المعوور يل للقوور ن  «ز وود ىووائم ضووحك»

 (ِهرَا َحيَّرةٌ تَْسرعى فَرِإذا)الكر م وبيور  يجوو ز  لوك وثيورا ، ومنو  ىولو  يعوالى   
 .(1)خبرا ثانيا ، وب  تعيل  لك   لجواز وون  حاب  «يسعى»جوزوا وون 

__________________ 

حيوث أخبور عول مبتودأ  «فدوو  ق وان هواجع»أو ىولو   «فدو  ق ان نائم»الشاهد في    ىول  

مول بيور  «ئم ق وان نوا»أو ىولو   « ق وان هواجع»بخبور ل وهموا ىولو  ـو  «هو»وهو ىول  ـ  واحد

 عطف الثانى مندما على األول

والشوواهد علووى  لووك وثيوورة فووى وووالم موول  حوتج بكالموو  شووعر  ونثوور    فووال معنووى لجحوود  

 ونكران .
اَعرةً ِللشَّروا)ومما استشودد بو  المجيوز ىولو  يعوالى    وىولو  سوبحان  فوى  (َُرًّلَّ إِنَّهرا لَظرى نَنَّ

 على بل أبى طالب أمير المؤمنيل   ومن  ىول (وهذا بعلى شيد)ىراءة ابل مسعون   
 أنووووووووووا الووووووووووذو سووووووووووّمتل أّمووووووووووى حيوووووووووودر  

 وليوووووووووووث بابووووووووووووات بلوووووووووووويظ القصوووووووووووور     

  

 * أويلكم بالّسيف ويل الّسندر *

جوارا  «وليوث»مبتودأ ، وابسوم الموصوول بعود  خبور  ، و جووز أن  كوون  «أنوا»فان ىول  

ى محول رفوع خبور ثالوث ، جملوة فعليوة فو «أوويلكم»ومجرورا  تعلوظ بمحوذوف خبور ثوان ، وىولو  

 وهذا نليل لمل أجاز يعدن الخبر مع اختالف الجنه ، وهو ظاهر بعد ما بينا .
خبرا ثانيا وما  قوول المعربوون فدوى فوى محول رفوع صوفة لحيوة ،  (يسعى)( إ ا لم يجعل جملة 1)

نكرة ب مسوغ لمجىء  (حية)وليست فى محل نصب حاب مل حية وما زعم الشارح ، و لك ألن 

لحووال مندووا ، وصوواحب الحووال ب  كووون إب معرفووة أو نكوورة معدووا مسوووغ ، اللدووم إب أن يتمحوول ا

للشوارح فتووزعم أن الجملووة حوال موول الضوومير الواىوع مبتوودأ علووى رأو سويبو   الووذو  جيووز مجووىء 

 الحال مل المبتدأ.
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 وان وأخوايدا

 يرفوووووع ووووووان المبتووووودا اسوووووما ، والخبووووور

(1)ينصوووووووب  ، وكوووووووان سووووووويّدا عموووووووور    
 

  
 وكوووووان ظوووووّل بوووووات أضوووووحى أصوووووبحا

(2)أمسووووى وصووووار لوووويه ، زال برحووووا    
 

  

 فتووووووىء ، وانفووووووّك ، وهووووووذو األربعوووووو  

(3)لشووووووب  نفووووووى ، أو لنفووووووى ، متبعوووووو     
 

  

  «مووووووا»بوووووـ  مثووووول ووووووان نام مسووووووبوىاو
(4)ووووووووع  مانمووووووت مصوووووويبا نرهمووووووا    

 

  
__________________ 

 «اسوما»مفعوول بو  لترفوع  «المبتودا»ىصد لف     فاعل يرفوع  «وان»فعل مضارع  «يرفع»( 1)

الوواو عاطفوة ، الخبور مفعوول بو  لفعول محوذوف  فسور  الموذوور  «والخبور»حال مل ىول  المبتدأ 

ينصوب   فعول مضوارع ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو   «ينصوب »بعد  ، والتقد ر   وينصب الخبر 

  ، والجملة مول ينصوب ، والضمير البارز المتصل مفعول ب «وان»جوازا يقد ر  هى  عون على 

الكواف جوارة لقوول محوذوف ، والجوار والمجورور  «وكوان»وفاعل  ومفعول  ب محل لدا يفسوير ة 

 «سويدا»متعلظ بمحذوف خبر مبتدأ محذوف ، أو   و لك وائل وقولك ، وان   فعل ما  نواىص 

 اسمدا مؤخر ، مرفوع بالضمة ال اهرة ، وسكل للوىف. «عمر»خبر وان مقدم 

ىصود  «ظول»هنا ىصد لف و   «وان»و جار ومجرور متعلظ بمحذوف خبر مقدم ،  «نوكا»( 2)

ولدول  «بات ، أضحى ، أصبحا ، أمسى ، وصار لويه ، زال ، برحوا»لف   أ ضا   مبتدأ مؤخر 

 معطوفات على ظل باسقاط حرف العطف مما عدا الخامه.

 «وهوذو»األول  باسوقاط حورف العطوف فوى «ظول»معطوفان أ ضوا علوى  «فتىء ، وانفك»( 3)

الواو لالستوناف ، ها   حرف ينبي  ، مبنى على السوكون ب محول لو  مول اإلعوراب ، و و   اسوم 

جوار  «لشوب »بدل مل اسم اإلشارة ، أو عطف بيوان عليو  ، أو نعوت لو  ،  «األربعة»إشارة مبتدأ 

 حوورف «أو»مضوواف إليوو   «نفووى»و اآليووى ، وشووب  مضوواف ،  «متبعووة»ومجوورور متعلووظ بقولوو  

خبر المبتودأ الوذو  «متبع »جار ومجرور معطوف على الجار والمجرور السابظ  «لنفى»عطف 

 هو اسم اإلشارة.

ىصود لف و   «نام»ىصود لف و    مضواف إليو   «ووان»و خبر مقدم ، ومثل مضواف  «ومثل»( 4)

 الباء حرف جر ، وما «بما»م حال مل نا «مسبوىا»أ ضا   مبتدأ مؤخر 
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ى المبتدأ والخبر شورع فوى  وور نواسود اببتوداء ، لما فرغ مل الكالم عل

وهى ىسمان   أفعال ، وحروف   فاألفعال   وان وأخوايدا ، وأفعال المقاربة ، 
وظووّل وأخوايدووا   والحووروف   مووا وأخوايدووا ، وب التووى لنفووى الجوونه ، وإّن 

 وأخوايدا.

   «لوويه»فبوودأ المصوونف بووذور وووان وأخوايدووا ، وولّدووا أفعووال ايفاىووا ، إب 
وأبو بكور بول ـ  فى أحد ىولي ـ  فذهب الجمدور إلى أندا فعل ، و هب الفارسىّ 

 .(1)إلى أندا حرف ـ  فى أحد ىولي ـ  شقير
__________________ 

الكواف جوارة لقوول  «وووع »ىصد لف   مجرور محال بالباء ، والجار والمجرور متعلظ بمسبوىا 

اعلو  ضوومير مسووتتر فيو  وجوبووا يقوود ر  أنووت ، محوذوف ومووا سووبظ مورارا ، أعوو    فعوول أموور ، وف

نام    «نموت»مصودر ة ظرفيوة  «موا»موثال  «أعو  المحتواج»ومفعول  األول محذوف ، والتقد ر 

مفعوول ثوان  «نرهموا»خبور نام  «مصويبا»فعل ما  نواىص ، والتواء ضومير المخاطوب اسوم نام 

لكول فوى ـ  سم ونصب الخبرفى العمل الذو هو رفع ابـ  ألع  ، ويلخيص البيت   ونام مثل وان

أعو  »حالة معينة ، وهى حالوة موا إ ا سوبقت نام بموا المصودر ة ال رفيوة الواىعوة فوى نحوو ىولوك 

 أو مدة نوامك مصيبا ، والمران مانمت يحب أن يكون مصيبا. «المحتاج نرهما مانمت مصيبا

 لوك أبوو علوى ( أول مل  هب مول النحواة إلوى أن لويه حورف ، هوو ابول السوراج ويابعو  علوى 1)

 وأبو بكر بل شقير ، وجماعة. «الحلبيات»الفارسى فى 

 واستدلوا على  لك بدليليل  
 أشب  الحرف مل وجديل   «ليه»الدليل األول ، أن 

الوج  األول   أن   دل على معنى  دل علي  الحرف ، و لك ألن   دل على النفى الذو  ودل 

 وبيرها مل حروف النفى. «ما»علي  
 انى   أن  جامد ب  تصرف ، وما أن الحرف جامد ب  تصرف.الوج  الث

والدليل الثانى   أن  خالف سونل األفعوال عاموة ، وبيوان  لوك أن األفعوال بوجو  عوام مشوتقة 

مل المصدر للدبلة على الحد  نائما والزمان بحسب الصي  المختلفة ، وهذ  الكلمة ب يدل علوى 

لى الزمان مخالف لما فى عامة األفعال   فان عاموة األفعوال الحد  أصال ، وما فيدا مل الدبلة ع

 الماضية يدل على الزمان الذو انقضى ، وهذ  الكلمة يدل على نفى
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وهووى يرفووع المبتوودأ ، وينصووب خبوور  ، و سوومى المرفوووع بدووا اسووما لدووا ، 

 والمنصوب بدا خبرا لدا.
ى   ووان ، وهذ  األفعال ىسمان   مندا ما  عمل هذا العمل بال شرط ، وه

وظل ، وبات ، وأضحى ، وأصب  ، وأمسوى ، وصوار ، ولويه ، ومندوا موا ب 

 عموول هووذا العموول إب بشوورط ، وهووو ىسوومان   أحوودهما مووا  شووترط فووى عملوو  أن 
 سبق  نفى لف ا أو يقد را ، أو شب  نفى ، وهو أربعوة   زال ، وبورح ، وفتوى ، 

مثالوو  يقوود را ىولوو  يعووالى   و «مووا زال ز وود ىائمووا»وانفووّك   فمثووال النفووى لف ووا 

ُُُر يُوُسفَ ) أو   ب يفتوؤ ، وب  حوذف النوافى معدوا ىياسوا إب  (قالُوا تَاهللِ تَْعتَُؤا تَْذ
 بعد القسم واآل ة الكر مة ، وىد شذّ الحذف بدون القسم ، وقول الشاعر  

__________________ 

وم ىر نوة يصورف  إلوى الماضوى أو الحد  الذو نل علي  خبرها فى الزموان الحاضور ، إلوى أن يقو

فلوويه أناة نفووى ، واسوومدا ضوومير شووون محووذوف ،  «لوويه خلووظ هللا مثلوو »المسووتقبل ، فووا ا ىلووت   

وهوى ـ  وفاعل  فى محل نصب خبرها. وفى هذا المثال ىر نةـ  وهو خلظـ  وجملة الفعل الماضى

أاَل يَرْوَم يَرأْتِيِهْم لَرْيَس )الى   على أن المران نفى الخلظ فى الماضى ، وىول  يعوـ  وون الخبر ماضيا

 شتمل على ىر نة يدل على أن المران نفى صرف  عندم فيما  ستقبل مل الزموان ،  (َمْصُروفاً َعْنُهمْ 

 ومل أجل  لك ول  ىالوا   هى حرف.

و رن  لوك علويدم ىبولدوا عالموات الفعول ، أب يورو أن يواء التونيوث السواونة يودخل عليدوا   

هنوود مفلحووة ، وأن يوواء الفاعوول يوودخل عليدووا   فتقووول   لسووت ، ولسووت ، ولسووتما ،  فتقووول   ليسووت

 ولستم ، ولستل.
وأما عدم نبلتدا على الحد  وسائر األفعال فان  منازع في    ألن المحققظ الرضوى  هوب 

وموا هوو ـ  ولوول سولمنا أندوا ب يودل علوى حود ـ  وهوو ابنتفواءـ  نالة على حود  «ليه»إلى أن 

لويه هوو بوصول ـ  فانوا نقوول   إن عودم نبلتدوا علوى حود ـ  ، بل الصحي  عند الجمدورالراج  

الوضع ، ولكن  طاروء عليدا وعار  لدا بسبب نبلتدا على النفوى ، والمعتبور إنموا هوو الدبلوة 

بحسب الوضع وأصل اللغة ، وهى مل هذ  الجدوة نالو  عليو    فوال  ضورها أن  طورأ عليدوا  لوك 

 ا.الطاروء فيمنعد
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 ـ  (60)

 أبوووووووووووووورح مووووووووووووووا أنام هللا ىووووووووووووووومى و

 بحمووووووووووووووود هللا منتطقوووووووووووووووا مجيووووووووووووووودا   

  
__________________ 

 البيت لخداش بل زهير.ـ  60

ىد فسر  الشارح العالمة يفسيرا ، و قال   جواء فوالن منتطقوا فرسو    إ ا  «منتطقا»اللغة   

ت  حتمول أنو  أران أنو  ب  وزال وىال ابل فوارس   هوذا البيوـ  أو جعل  إلى جانب  ولم  روب ـ  جنب 

 جنب فرسا جوانا ، و حتمل أن  أران أن   قول ىووب مسوتجا ا فوى الثنواء علوى ىومو  ، أو   ناطقوا 

، وهوو وصوف  «منتطقوا»بضم الميم    جرو على المعنيويل اللوذ ل  ورناهموا فوى ىولو   «مجيدا»

 للفرس على األول   ووصف لنفس  على الثانى.
سويبقى موودو حيايوو  فارسوا ، أو ناطقووا بمووآثر ىومو  ،  اووورا ممووانحدم    المعنوى    ر وود أنوو 

ألندووا وثيوورة ب يفنووى. وسوويكون جيوود الحوود ث عووندم ، بووارع الثنوواء علوويدم   ألن صووفايدم الكر مووة 

 ينطظ األلسنة بذورهم.
فعول مضوارع نواىص ، واسوم  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنووا  «أبورح»اإلعوراب   

ىوووم   مفعووول بوو  ألنام ،  «ىووومى»فاعوول أنام  «هللا»فعوول مووا   «أنام»يووة مصوودر ة ظرف «مووا»

أو هووو  «أبوورح»جووار ومجوورور متعلووظ بقولوو   «بحموود»وىوووم مضوواف و وواء المووتكلم مضوواف إليوو  

 «منتطقوا»مضواف إليو   «هللا»و وحمود مضواف ،  «أحمد بحمد»متعلظ بفعل محذوف ، والتقد ر 

مفعوول  «مجيودا»السابظ ، وفاعل  ضومير مسوتتر فيو   «أبرح»اسم فاعل فعل  انتطظ ، وهو خبر 

ب  لمنتطظ على المعنى األول ، وأصل  صفة لموصوف محذوف ، فلما حذف الموصوف أىيموت 

الصوفة مقاموو  ، وأصول الكووالم   ب أبوورح جانبوا فرسووا مجيوودا ، وهوو خبوور بعوود خبور علووى المعنووى 

دا فى  لك   ألن موآثر ىوومى ينطوظ األلسونة الثانى ، ووون  ىال   ب أبرح ناطقا بمحامد ىومى مجي

 بجيد المدح.
حيث استعمل  بدون نفى أو شوب  نفوى ، موع وونو  بيور مسوبوّ  «أبرح»الشاهد في    ىول  

بالقسم ، ىال ابل عصفور   وهذا البيت في  خالف بيل النحوو يل ، فموندم مول ىوال   إن أناة النفوى 

بيوور منفووى ، ب فووى اللفووظ وب فووى  «أبوورح»ل   إن ومووندم موول ىووا «ب أبوورح»موورانة ، فكونوو  ىووال 

التقوود ر ، والمعنووى عنوود    أزول بحموود هللا عوول أن أوووون منتطقووا مجيوودا ، أو   صوواحب نطوواّ 

 ألن ىومى  كفوننى هذا   فعلى الوج  األخير فى والم ابل عصفور ب استشدان في .ـ  وجوان
 ومثل هذا البيت ىول خليفة بل براز  
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منتطقووا مجيوودا ، أو   صوواحب نطوواّ وجوووان ، مووا أنام هللا  أو   ب أبوورح

ىومى ، وعنى بذلك أن  ب  زال مستغنيا ما بقى ل  ىوم  ، وهذا أحسل ما حمل 
 علي  البيت.

ومن  ىول   «ب يزل ىائما»وقولك   ـ  والمران ب  الندىـ  ومثال شب  النفى

  
 ـ  (61)

 صووووواح شوووووّمر وب يوووووزل  اوووووور الموووووو

 ضوووووووووووووالل مبووووووووووووويل  ت   فنسووووووووووووويان    

  

 ، وىول الشاعر   «ب  زال هللا محسنا إليك»والدعاء ، وقولك   
__________________ 

 ينفوووووووووووووووّك يسووووووووووووووومع موووووووووووووووا حييوووووووووووووووت

 بدالووووووووووووووووووووووك حتّوووووووووووووووووووووووى يكونووووووووووووووووووووووو    

  
 واعلم أن شروط جواز حذف حرف النفى مطلقا ثالثة  

 نون سائر أخواي  مل حروف النفى. «ب»األول   أن  كون هذا الحرف 
  كون المنفى ب  مضارعا وما فى اآل ة ، ووما فى ىول امروء القيه   الثانى   أن

 فقلوووووووووووت    مووووووووووويل هللا أبووووووووووورح ىاعووووووووووودا

 لووووووو ىطعوووووووا رأسووووووى لوووووود ك وأوصووووووالى و   

  
 وىول عبد هللا بل ىيه الرىيات  

 هللا أبوووووووووووووووووووورح فووووووووووووووووووووى مقدّمووووووووووووووووووووةو

 أهوووووووووووودو الجيوووووووووووووش علووووووووووووّى شووووووووووووّكتي     

  

 حتّوووووووووووووووووووى أفّجعدوووووووووووووووووووم بوووووووووووووووووووواخويدم 

 أسووووووووووووووووووّ نسوووووووووووووووووويدم بنسووووووووووووووووووويي  و   

  
 وىول عمر بل أبى ربيعة المخزومى  
 يوووووووووووووووووووووووواهلل أنسووووووووووووووووووووووووى حبّدووووووووووووووووووووووووا

 حياينوووووووووووووووووووووووووووووووووووووا أو أىبووووووووووووووووووووووووووووووووووووورا   

  
 وىول نصيب مل مرثية ل  فى أبى بكر بل عبد العز ز بل مروان  

 يوووووووووووووواّ  أنسووووووووووووووى مصوووووووووووووويبتى أبوووووووووووووودا

 موووووووووووووا أسووووووووووووومعتنى حنيندوووووووووووووا اإلبووووووووووووول    

  
بيوت اموروء الثالث   أن  كون  لك فى القسم وما فى اآل وة الكر موة مول سوورة  وسوف ، و

القيه ، وبيت عبد هللا بل ىيه الرىيات ، وبيت عمر ، وبيت نصيب ، وشوذ الحوذف بودون القسوم 

 وما فى بيت خداش ، وبيت خليفة بل براز.
 البيت مل الشواهد التى ب بعرف ىائلدا.ـ  61
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 ـ  (62)

 أب  وا اسوولمى ،  ووا نارموّى ، علووى البلووى ، 

 ب زال موووووووونداّل بجرعائووووووووك القطوووووووورو   

  
__________________ 

 المعنى    ا صاحبى اجتدد ، واستعد للموت ، وب ينه  ور    فان نسيان  ضالل ظاهر.

منانو حذفت من   اء النداء ، وهو مرخم يرخيما بيور ىياسوى   ألنو   «صاح»اإلعراب   

سوتتر فعول أمور ، وفاعلو  ضومير م «شومر»نكرة ، والقياس أب برخم مما ليه  خر  ياء إب العلوم 

فعوول مضووارع نوواىص مجووزوم  «يووزل»الووواو عاطفووة ، ب   ناهيووة  «وب»فيوو  وجوبووا يقوود ر  أنووت 

خبور يوزل ، و اوور مضواف  « اور»بحرف الندى ، واسم  ضمير مستتر في  وجوبا يقد ر  أنت 

الفواء حورف نال علوى التعليول ، نسويان   مبتودأ ، ونسويان  «فنسويان »مضواف إليو   «الموت»و ، 

 نعت لضالل. «مبيل»خبر المبتدأ  «ضالل»ء العائدة إلى الموت مضاف إلي  مضاف والدا
مجوورو  «زال»حيووث أجوورو فيوو  مضووارع  «وب يووزل  اووور الموووت»الشوواهد فيوو    ىولوو  

 فى العمل   لكوندا مسبوىة بحرف الندى ، والندى شبي  بالنفى. «وان»
 البيت لذو الرمة بيالن بل عقبة  قول  فى صاحبت  مية.ـ  62

أو   خلووظ ور  ـ  علووى وزن رضووى  رضووىـ  موول بلووى الثوووب  بلووى «البلووى»اللغووة   

 المطر. «القطر»الجرعاء   رملة مستو ة ب ينبت شيوا  «جرعائك»منسكبا منصبا  «مندال»
المعنى    دعو لدار حبيبتو  بوون يودوم لدوا السوالمة علوى مور الزموان مول طووارّ الحودثان 

، وونى بنوزول األمطوار عول الخصوب والنمواء بموا  سوتتبع مول وأن  دوم نزول األمطار بساحتدا 

 رفاهية أهلدا ، وإىامتدم فى ربوعدا ، وعدم المداجرة مندا بنتجاع الغيث والكأل.
حوورف نووداء ، والمنووانو محووذوف ، والتقوود ر  « ووا»أناة اسووتفتاح وينبيوو   «أب»اإلعووراب   

 وا    « وانار»ء المؤنثوة المخاطبوة فاعول فعل أمر مقصون من  الدعاء ، و ا «اسلمى» « انارمية»

مضواف إليو   «موى»و حرف نوداء ، ونار   منوانو منصووب بالفتحوة ال واهرة ، ونار مضواف ، 

الووواو حوورف عطووف ، ب   حوورف نعوواء  «وب»جووار ومجوورور متعلووظ باسوولمى  «علووى البلووى»

بقولو   الجوار والمجورور متعلوظ «بجرعائوك»خبور زال مقودم  «موندال»فعل ما  ناىص  «زال»

 اسم زال مؤخر. «القطر»وجرعاء مضاف وضمير المخاطبة مضاف إلي   «مندال»
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إلوى  خور ـ  وهذو األربعة»الذو أشار إلي  المصنف بقول     [هو]وهذا 

 .«البيت
المصودر ة ال رفيوة ،  «موا»القسم الثانى   ما  شترط فى عمل  أن  سوبق  

و   أعوو  موودّة نوامووك أ «أعوو  مووا نمووت مصوويبا نرهمووا»وقولووك    «نام»وهووو 

ُِْمُت َحياا)مصيبا نرهما   ومن  ىول  يعالى    ُاِة ما  أو  (َوأَْويانِا بِالصًَّّلِة َوالنَّ
   مدّة نوامى حيا.

__________________ 

حيوث حوذف  « وا اسولمى»الشاهد فيو    للنحواة فوى هوذا البيوت شواهدان ، األول   فوى ىولو  

علوى  « وا»لنوداء بالفعول لف وا ، ولكول التقود ر علوى نخوول المنانو ىبل فعل األمر فايصل حرف ا

السوابقة  «أب»حورف ينبيو    ألن  « وا»المنانو المقدر ، وب  حسل فى مثل هوذا البيوت أن يجعول 

عليدا حرف ينبي  ، ومل ىواعدهم المقررة أن  ب  توالى حرفان بمعنى واحود لغيور يوويود ، ومثول 

 .هذا البيت فى ما  ورنا ىول الشماخ

  قولوووون لووووى    ووووا احلووووف ، ولسووووت بحووووالف 

 أخووووووووووووانعدم عندووووووووووووا لكيمووووووووووووا أنالدووووووووووووا   

  
 فقد أران    قولون لى  ا هذا احلف ، ومثل  ىول األخطل  

 أب  وووووا اسووووولمى  وووووا هنووووود هنووووود بنوووووى بكووووور

 ب زال حيّانوووووووووا عووووووووودو  خووووووووور الووووووووودهرو   

  
 أران   أب  ا هند اسلمى  ا هند بنى بكر ، ومثل  ىول اآلخر  

 سوووووووولمى  ات الوووووووودّماليج والعقوووووووودأب  ووووووووا ا

  ات الثّنا وووووووووا الغوووووووووّر والفووووووووواحم الجعووووووووودو   

  
إلود ، ومثول األمور الودعاء وموا فوى ىوول ـ  أران   أب  ا  ات الدماليج اسولمى  ات الودماليج

 الفرزنّ  
  وووووووووا أربووووووووووم هللا أنفوووووووووا أنووووووووووت حاملوووووووووو  

  ووووووا  ا الخنووووووى ومقووووووال الووووووّزور والخطوووووول    

  
 إلد ، ومثل  ىول اآلخر  ـ   ر د    ا هذا أربم هللا أنفا

  وووووووووووووا لعنوووووووووووووة هللا واألىووووووووووووووام ولّدوووووووووووووم 

 الّصووووووالحيل علووووووى سوووووومعان موووووول جووووووارو   

  
 «لعنة هللا»فيمل روا  برفع 

فوى رفعدوا  «ووان»مجورو  «زال»حيوث أجورو  «وب زال إلود»والشاهد الثانى فوى ىولو  

 الدعائية عليدا ، والدعاء شب  النفى. «ب»ابسم ونصب الخبر ، لتقدم 
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معنى ظّل   ايّصاف المخبر عن  بالخبر ندارا ، ومعنوى بوات   ايّصواف  و

ب  ليال ، وأضحى   ايصاف  ب  فى الّضحى ، وأصب    ايّصاف  ب  فى الصوباح 
، وأمسووى   ايّصوواف  بوو  فووى المسوواء ، ومعنووى صووار   التحووّول موول صووفة إلووى 

، نحوو    النفى ، وهى عند اإلطالّ لنفى الحال أخرو ، ومعنى ليه   [صفة]

لويه ز ود »أو   اآلن وعند التقييد بزمل على حسب  ، نحو    «ليه ز د ىائما»
ومعنى ما زال وأخوايدا   مالزمة الخبور المخبور عنو  علوى حسوب  «ىائما بدا

موووا زال ز ووود ضووواحكا ، وموووا زال عمووورو أزرّ »موووا  قتضوووي  الحوووال نحوووو   

 ومعنى نام   بقى واستمّر. «العينيل
* * * 

 ثلووووووو  ىووووووود عموووووووالبيووووووور موووووووا  مو

(1)إن وووان بيووور المووا  منووو  اسوووتعمال    
 

  

  أحودهما موا  تصوّرف ، وهوو موا عودا لويه  (2)هذ  األفعال علوى ىسوميل 

 ونام.
__________________ 

حوال مقودم علوى  مثول   «مثلو »مضواف إليو   «موا »و مبتودأ ، وبيور مضواف ،  «وبير»( 1)

مضاف والضمير مضاف إليو  ، ومثول مول  اآليى ، ومثل «عمل»صاحبدا ، وصاحبدا هو فاعل 

حورف يحقيوظ  «ىود»األلفاظ المتوبلة فى اإلبدام فوال يفيودها اإلضوافة يعر فوا   فلدوذا وىعوت حواب 

عمل   فعل ما  ، وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلوى بيور الماضوى  «عمال»

مووا  نوواىص ، فعوول الشوورط فعوول  «وووان»شوورطية  «إن»، والجملووة فووى محوول رفووع خبوور المبتوودأ 

جووار ومجوورور متعلووظ  «منوو »مضواف إليوو   «الماضووى»و اسووم وووان ، وبيوور مضوواف ،  «بيور»

فعل ما  مبنى للمجدول ، ونائب الفاعل ضمير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر   «استعمال»باستعمل 

هو  عون إلى بير الماضى ، والجملة فى محل نصب خبور ووان ، وجوواب الشورط محوذوف  ودل 

 الكالم ، والتقد ر   إن وان بير الماضى مستعمال فان   عمل مشابدا الماضى.علي  

موا ب  تصورف أصوال فلوم  (األول)( هى على ىسميل إجماب ، ولكندا على ثالثة أىسام يفصيال 2)

بوت من  إب الماضى ، وهو نعالن   ليه ، ونام ، فان ىلت   فان  ىد سمع    دوم ، ونم ، ونائوم ، 

 لت   هذ  يصرفات نام التامة التى يرفع فاعال فق  ، والكالمونوام ، ى
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والثانى ما ب  تصّرف ، وهو ليه ونام ، فنبّ  المصنف بدذا البيت علوى 

أن ما  تصرف مل هذ  األفعال  عمل بير الماضى من  عمل الماضى ، و لوك 
ُسرروُ  َويَُكرروَن الرَّ )ىووال هللا يعووالى    « كووون ز وود ىائمووا»هووو المضووارع ، نحووو   

اِميَن بِاْلِقْسر ِ )واألمور ، نحوو    (َعلَْيُكْم َلرِهيداً  ْْ ) وىوال هللا يعوالى   (ُُونُروا قَروَّ قُر

وىوال الشواعر  «ز د وائل أخواك»واسم الفاعل ، نحو    (ُُونُوا ِحجاَرةً أَْو َحِديداً 
  

 ـ  (63)

 مووووا وووووّل موووول  بوووودو البشاشووووة وائنوووواو

 أخووووووواك ، إ ا لوووووووم يلفووووووو  لوووووووك منجووووووودا   

  
__________________ 

موا  تصورف يصورفا ناىصوا ،  (الثوانى)إنما هو فى نام الناىصة التى يرفوع ابسوم وينصوب الخبور 

بون  كون المستعمل من  الماضى والمضارع واسم الفاعول ، وهوو أربعوة أفعوال   زال ، وفتوىء ، 

الماضوى ،  الثوة  ما  تصرف يصرفا ياما بون يجىء منو  أنوواع الفعول الث (الثالث)وبرح ، وانفك 

والمضارع ، واألمر ، و جىء من  المصدر واسم الفاعول ، وهوو البواىى ، وىود اختلوف النحواة فوى 

مجىء اسم المفعول مل القسم الثالث   فمنع  ىوم موندم أبوو علوى الفارسوى   فقود سوول  يلميوذ  ابول 

بيور أبوى علوى ،  وأجواز  !.فقال   ما وول ناء  عالجو  الطبيوب «مكون في »جنى عل ىول سيبو   

 فاحفظ  لك.

 البيت مل الشواهد التى لم نقف لدا على نسبة إلى ىائل معيل.ـ  63

 مساعدا. «منجدا»يجد   «يلف »طالىة الوج   «البشاشة»  در  « بدو»اللغة   
المعنى   ليه ول أحود  لقواك بوجو  ضواحك أخواك الوذو يورول إليو  ، ويعتمود فوى حاجتوك 

 يجد  عونا لك عند الحاجة علي  ، ولكل أخوك هو الذو
اسووم  «موول»و اسوومدا ، وووول مضوواف ،  «ووول»نافيووة يعموول عموول لوويه  «مووا»اإلعووراب   

فعل مضارع ، وفاعل  ضمير مستتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون  « بدو»موصول مضاف إلي  

خبور موا  «وائنوا»مفعوول بو  ليبودو  «البشاشوة»والجملة ب محل لدا صولة الموصوول  «مل»على 

فية ، وهو اسم فاعل متصرف مل وان الناىصة ، واسم  ضمير مستتر فيو  جووازا يقود ر  هوو النا

أخا   خبر وائل منصوب باأللف نيابة عل الفتحة ألن  مل األسماء السوتة ،  «أخاك» عون إلى ول 

حورف نفوى وجوزم  «لوم»ظورف يضومل معنوى الشورط  «إ ا»وأخا مضاف والكاف مضواف إليو  

 ارع مجزوم بلم ،يلف   فعل مض «يلف »
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الناىصة   هل لدا مصدر أم  «وان»والمصدر وذلك ، واختلف الناس فى 

 والصحي  أن لدا مصدرا ، ومن  ىول    ؟ب
 ـ  (64)

 ببوووووذل وحلوووووم سوووووان فوووووى ىومووووو  الفتوووووى 

 وونوووووووووووك إ ّوووووووووووا  عليوووووووووووك  سووووووووووويرو   

  
__________________ 

جوار ومجورور  «لوك»أول لتلفوى وفاعل  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت ، والدواء مفعوول 

مفعول ثان لتلفوى ، وىوال العينوى   هوو حوال و لوك مبنوى علوى  «منجدا»متعلظ بقول  منجدا اآليى 

 وأخوايدا ينصب مفعوب واحدا ، وهو رأو ضعيف لبعض النحاة. «ظل»أن 

اسم فاعل مل وان الناىصوة وىود عمول عملدوا  «وائنا»فان  «وائنا أخاك»الشاهد في    ىول  

 «أخواك»فرفع اسما ونصب خبرا   أموا ابسوم فدوو ضومير مسوتتر فيو  ، وأموا الخبور فدوو ىولو   ،

 على ما بينا  فى إعراب البيت.
 مل الشواهد التى لم  نسبوها إلى ىائل معيل.ـ  أ ضاـ  وهذا البيتـ  64

 مل السيانة ، وهى الرفعة وع م الشون. «سان»عطاء  «بذل»اللغة   
 سووون فووى ىومو  و نبوو   ووور  فووى عشويري  ببووذل المووال والحلووم ، وهووو المعنوى   إن الرجوول 

  سير عليك إن أرنت أن يكون  لك الرجل.
فعول  «سوان»معطوف على بذل  «وحلم»جار ومجرور متعلظ بسان ،  «ببذل»اإلعراب   

الجوار والمجورور متعلوظ أ ضوا بسوان ، وىووم مضواف والضومير مضواف إليو   «فى ىوم »ما  

وون   مبتدأ ، وهو مصودر ووان الناىصوة   فمول حيوث وونو  مبتودأ  «ووونك»ان فاعل س «الفتى»

اآليوى ، ومول حيوث وونو  مصودر ووان الناىصوة  حتواج إلوى  « سير» حتاج إلى خبر ، وهو ىول  

اسم وخبر   فوما اسم  فالكاف المتصلة ب    فلدذ  الكاف محالن أحدهما جور باإلضوافة ، والثوانى 

جوار ومجورور متعلوظ بيسوير ،  «عليوك»وىولو   «إ وا»وأموا خبرهوا فقولو  رفع على أندا ابسوم ، 

 هو خبر المبتدأ ، على ما يقدم  ور . « سير»وىول  
حيث استعمل مصودر ووان الناىصوة وأجورا  مجراهوا فوى  «ووونك إ ا »الشاهد في    ىول  

 رفع ابسم ونصب الخبر ، وىد بينت لك اسم  وخبر  فى إعراب البيت.
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ومووا وووان النفووى أو شووبد  ـ  (1)وهووو نام ، ولويه ـ  تصوورف مندوواوموا ب  

 ب  ستعمل من  أمر وب مصدر.ـ  وهو زال وأخوايداـ  شرطا في 
* * * 

 فوووووووووى جميعدوووووووووا يوّسووووووووو  الخبووووووووورو

(2)أجوووووووز ، وووووووووّل سوووووووبق  نام ح ووووووور    
 

  
__________________ 

ا مصودر فوى وووالم الناىصوة ىود جواء لدو «ووان»فدوذا الشواهد  ودل علوى شويويل   أولدموا أن 

سوواء ـ  العرب ، فدو رن على مل ىال ب مصدر لدا. وثانيدما أن بيور الماضوى مول هوذ  األفعوال

 عمل العمل الوذو  عملو  الفعول الماضوى ، وهوو رفوع ابسوم ـ  أوان اسما ، أم وان فعال بير ما 

 ونصب الخبر.

شويوان األول أندوا يسوتعمل ( رج  العالمة الصبان أن الناىصة لدوا مصودر ، ونليلو  علوى  لوك 1)

البتوة صولة لموا المصوودر ة ال رفيوة ، ووجو  ابسووتدبل بدوذا الوجو  أن مووا المصودر ة موع صوولتدا 

يستوجب التقد ر بمصدر ، فاستعمالدم هذا الفعل بعد ما  شير إلى أندم  عتقودون أن لدوا مصودرا ، 

ُِْمرُت َحيارا)والثوانى أن العلمواء جوروا علوى يقود ر موا نام فوى نحوو ىولو  يعوالى    بقوولدم   موودة  (مرا 

نوامى حيا ، ولو أننا التزمنا أن هذا مصدر لدام التاموة ، أو أن العلمواء اخترعووا فوى هوذا التقود ر 

مصدرا لم  رن عل العرب ، لكنا بذلك جائر ل مسيويل بمول ىوام علوى العربيوة وحف دوا ال ول وول 

 تم الدعوو.اإلساءة ، فلزم أن  كون هذا المصدر مصدر الناىصة فت

الجووار والمجوورور متعلووظ بتوسوو  ، وجميووع مضوواف ، وهووا مضوواف إليوو   «وفووى جميعدووا»( 2)

فعول  «أجوز»مضواف إليو   «الخبور»و مفعول ب  ألجز مقدم علي  ، ويوسو  مضواف ،  «يوس »

سوبظ   مفعوول بو  مقودم  «سوبق »مبتودأ  «وول»أمر ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبا يقد ر  أنت 

ح ر ، وسبظ مضاف وضمير الغائب العائد إلى الخبر مضاف إليو  مول إضوافة  على عامل  وهو

فعوول مووا  ، وفاعلوو  ضوومير  «ح وور»ىصوود لف وو  مفعووول بوو  لسووبظ  «نام»المصوودر إلووى فاعلوو  

 مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى ول ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ وهو ول.
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جووب يقوود مدا علووى ابسووم ، وب إن لووم  ـ  مووران  أن أخبووار هووذ  األفعووال

  فمثوال وجووب يقود مدا  (1) جووز يوّسوطدا بويل الفعول وابسوم ـ  يوخيرها عنو 
، فال  جوز هدنا يقد م ابسم على  «وان فى الدّار صاحبدا»على ابسم ىولك   

الخبر ، لوال  عون الضمير عل متوخر لف ا وريبة ، ومثال وجوب يوخير الخبر 

 عل ابسم
__________________ 

 ( حاصل القول فى هذا الموضوع أن لخبر وان وأخوايدا ستة أحوال  2)

األول   وجوب التوخير ، و لك فوى مسوولتيل ، إحوداهما   أن  كوون إعوراب ابسوم والخبور 

جميعا بير ظاهر ، نحو   وان صد قى عدوو ، وثانيتدما   أن  كون الخبور محصوورا نحوو ىولو  

 التصفير ، والتصد ة   التصفيظ. والمكاء   (ْيِت إاِلَّ ُمكاًء َوتَْصِديَةً تُُهْم ِعْنَد اْلبَ َوما ُاَن َيًّل)يعالى   
الثانى   وجوب التوس  بيل العامل واسم  ، و لك فوى نحوو ىولوك    عجبنوى أن  كوون فوى 

الدار صاحبدا   فال  جوز فى هذا المثال يووخير الخبور عول ابسوم   لووال  لوزم منو  عوون الضومير 

لى متوخر لف ا وريبة ، وما ب  جوز أن  تقدم الخبر على أن المصدر ة لوال  لوزم يقود م معموول ع

 الصلة على الموصول ، فلم  بظ إب يوس  هذا الخبر على ما  ورنا.
الثالووث   وجوووب التقوودم علووى الفعوول واسووم  جميعووا ، و لووك فيمووا إ ا وووان الخبوور ممووا لوو  

 ؟«ل وان ز دأ »الصدارة واسم ابستفدام ، نحو 
الرابع   امتناع التوخر عل ابسم ، مع جواز التوس  بيل الفعول واسوم  أو التقودم عليدموا ، 

و لك فيما إ ا وان ابسم متصال بضمير  عون علوى بعوض الخبور ، ولوم  كول ثموة موانع مول التقودم 

، و جووز   جوز أن يقول  لك «وان فى الدار صاحبدا ، ووان بالم هند بعلدا»على الفعل ، نحو 

وب  جوووز فووى ـ  بنصوب بووالمـوو  «فووى الوودار وووان صوواحبدا ، وبوالم هنوود وووان بعلدووا»أن يقوول   

 المثاليل التوخير عل ابسم.
الخووامه   امتنوواع التقوودم علووى الفعوول واسووم  جميعووا ، مووع جووواز يوسووط  بيندمووا أو يوووخر  

هول ووان »و جووز  ففوى هوذا المثوال  جووز هوذا ، ؟«هول ووان ز ود صود قك»عندما جميعوا ، نحوو 

وب  جوووز يقوود م الخبوور علووى هوول   ألن لدووا صوودر الكووالم ، وب يوسوويط  بوويل هوول  «صود قك ز وود

 والفعل   ألن الفصل بيندما بير جائز.
 جوز في   لوك وموا  جووز أن  «وان محمد صد قك»السانس   جواز األمور الثالثة ، نحو 

 د ، بنصب الصد ظ.يقول   صد قك وان محمد ، وأن يقول   وان صد قك محم
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ألن  ب  علم ـ  على أن  خبرـ  فال  جوز يقد م رفيقى «وان أخى رفيقى»ىولك   

ووان ىائموا » لك ، لعدم ظدور اإلعراب ، ومثال موا يوّسو  فيو  الخبور ىولوك   
ووذلك سوائر أفعوال هوذا  (َوُاَن َحقاا َعلَْينا نَْصُر اْلُمْؤِمنِينَ )ىال هللا يعالى    «ز د

 جووز يوّسو  أخبارهوا بالشورط الموذوور ، ـ  مول المتصورف ، وبيور ـ  الباب

علووى اسوومدا ،  «لوويه»ونقوول صوواحب اإلرشووان خالفووا فووى جووواز يقوود م خبوور 
 والصواب جواز  ، ىال الشاعر  

 ـ  (65)

 النّوواس عنّووا وعووندم ـ  إن جدلووتـ  سوولى

 فلوووووووووويه سووووووووووواء عووووووووووالم وجدووووووووووول    

  
__________________ 

ة للسومو أل بول عان واء الغسوانى ، المضوروب بو  المثول فوى الوفواء ومطلوع البيت مول ىصويدـ  65

 ىصيدي  التى مندا بيت الشاهد ىول   

 إ ا الموووورء لوووووم  ووووودنه موووول اللوووووؤم عرضووووو  

 فكووووووووووووووووووّل رناء  ريد وووووووووووووووووو  جميوووووووووووووووووول    

  

 إن هووووو لووووم  حموووول علووووى الوووونّفه ضوووويمداو

 فلووووووووويه إلوووووووووى حسووووووووول الثّنووووووووواء سوووووووووبيل    

  
هو الوسود والقوذر ، واألصول فيو  أن ـ  دال المدملة والنونبفت  الـ  الدنه « دنه»اللغة   

اسووم جووامع للخصووال الدنيوووة  «اللوؤم» كوون فووى األمووور الحسووية ، والموران هدنووا الوودنه المعنوووو 

هووو فووى هووذا الموضووع مسووتعار للخصوولة موول الخصووال   أو إ ا ن ووف  «رناء»ومقوواب  الصووفات 

ل  بعود  لوك أن  تصوف بموا  شواء ،  ر ود  عر  المرء فلم  تصف بصفة مل الصفات الدنيوة فان

 الضيم   ال لم. «ضيمدا»أن ل  أن  ختار مل المكارم وخصال البر الخصلة التى  رببدا 
إن لوم يكوونى عالموة ـ  المعنى    قول لمل  خاطبدا   سلى النواس عنوا وعمول يقوارنيندم بنوا

الحوال ، فوان العوالم بحقيقوة األمور لكى  تض  لك ـ  بحالنا ، مدروة للفرّ الع يم الذو بيننا وبيندم

 ليه ومل جدلدا.
فعول موا   «جدلوت»شورطية  «إن»فعل أمر ، و اء المخاطبة فاعلو   «سلى»اإلعراب   

جووار  «عنووا»فعول الشوورط ، ويوواء المخاطبوة فاعوول ، وجووواب الشوورط محوذوف  وودل عليوو  موا ىبلوو  

الجوار والمجورور ىبلو  جار ومجرور معطوف بالواو على  «وعندم»ومجرور متعلظ بقول  سلى 

خبوور لوويه مقوودم  «سووواء»الفوواء حوورف نال علووى التعليوول ، ولوويه   فعوول مووا  نوواىص  «فلوويه»

 معطوف على عالم. «وجدول»اسم ليه مؤخر  «عالم»
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ب » ب  تقوودّم علووى اسوومدا   فووال يقووول   «نام»و ووور ابوول معوو  أن خبوور 

  والصواب جواز  ، ىال الشاعر  «ما نام ىائما ز د «أصاحبك
 ـ  (66)

 ب طيووووب للعووووي  مووووا نامووووت منغّصووووة

 لذّايووووووووو  بانّووووووووووار المووووووووووت والدووووووووورم    

  
__________________ 

عول « سوواء»حيوث ىودم خبور لويه وهوو « جدوولوفلويه سوواء عوالم »الشاهد في    ىولو  

و لوك جوائز سووائ  فوا الشوعر وبيوور  ، خالفوا لمول نقوول المنوع عنو  صوواحب « عووالم»اسومدا وهوو 

 اإلرشان.

 لبيت مل الشواهد التى لم  عيل أحد ممل اطلعنا على والم  ىائلدا.اـ  66

اسوم مفعوول  «منغصوة»المران ب  اللذة وما يرياح إلي  النفه ويدفو نحوو   «طيب»اللغة   

فقلبت يواء ابفتعوال ناب ، ثوم ىلبوت  «ا يكار»يذور ، وأصل   «بانوار»مل التنغيص وهو التكد ر 

بالوذال المعجموة ، علوى أن يقلووب  «ا ووار»ل فوى الودال ، و جووز فيو  الوذال ناب ، ثوم أنبموت الودا

المدملة معجموة بعكوه األول ثوم يودبم ، و جووز فيو  بقواء وول مول المعجموة والمدملوة علوى حالو  

رٍ )وبالوج  األول ورن ىول  يعالى    «ا نوار»فتقول  ُِ ْْ ِمْن ُمردَّ أصل  موذيكر فقلبوت التواء ناب  (فََه

  ورنا  أوب. ثم أنبمتا على ما
المعنى   ب  رياح اإلنسوان إلوى الحيواة وب  سوتطيب العوي  موانام  توذور األ وام التوى يوويى 

علي  بووجاعدا و بمدوا ، وموانام ب  نسوى أنو  مقبول ب محالوة علوى الشويخوخة والمووت ومفارىوة 

 أحبائ  ومال  .
 «للعوي »ل نصوب اسمدا مبنى على الفت  فى محو «طيب»نافية للجنه  «ب»اإلعراب   

 «مووا»جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف خبوور ب ، أو متعلووظ بطيووب ، وخبوور ب حينوووذ محووذوف 

خبور نام مقودم  «منغصوة»نام   فعل ما  ناىص ، والتاء يواء التونيوث  «نامت»مصدر ة ظرفية 

لذات   اسوم نام موؤخر ، ولوذات مضواف والدواء العائودة إلوى العوي  مضواف  «لذاي »على اسمدا 

مضواف إليو   «المووت»و جار ومجرور متعلظ بقول  منغصة ، وانووار مضواف ،  «بانوار»إلي  

 معطوف بالواو على الموت. «والدرم»
علوى  «منغصوة»حيث ىدم خبر نام وهو ىول   «ما نامت منغصة لذاي »الشاهد في    ىول  

 .«لذاي »اسمدا وهو ىول  
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ـ  أو وّل النحاةـ  ربإلى أن وّل الع «ووّل سبق  نام ح ر»وأشار بقول    

عليدا ، وهذا إن أران ب  أندم منعووا يقود م خبور نام علوى  «نام»منع سبظ خبر 
فمسولّم ، وإن أران  «ب أصوحبك ىائموا موا نام ز ود»المتصلة بدا ، نحوو    «ما»

ـو  «ب أصوحبك موا ىائموا نام ز ود»نام وحودها ، نحوو »أندم منعوا يقد مو  علوى 

ففي  ن ر ، والذو   دور أنو  ب  متنوع يقود م ـ  ح وعلى  لك حمل  ولد  فى شر
 خبر

__________________ 

هذا يوجي  والم الشارح العالمة وغير  مل النحاة ، رنا على ابل مع . وفي  خلل مل جدوة 

 .«لذاي »بوجنبى عندما وهو  «بانوار»ومتعلق  وهو ىول   «منغصة»أن  يريب علي  الفصل بيل 

 «منغصوة»ضوميرا مسوتترا ، وىولو   «نام»وهوو أن  كوون اسوم وفى البيت يوجيو   خور ، 

  ألن  اسم مفعوول  عمول عمول الفعول المبنوى  «منغصة»نائب فاعل لقول   «لذاي »خبرها ، وىول  

 للمجدول ، وعلى هذا  خلو البيت مل الشاهد   فال  كون رنا على ابل مع  ومل  رو رأ  .
 مع  ىول الشاعر   ومل الشواهد التى  ستدل بدا للرن على ابل
 مووووووا نام حووووووافظ سووووووّرو موووووول وثقووووووت بوووووو  

 فدوووووووو الّوووووووذو لسوووووووت عنووووووو  راببوووووووا أبووووووودا   

  
اسومدا ، وىود يقودم الخبور علوى  «مل وثقوت بو »خبر نام ، وىول   «حافظ سرو»فان ىول  

ابسم ، وب  رن علي  ابعترا  الذو ورن على البيت الشاهد ، ولكن   حتمول التوو ول ، إ   جووز 

،  «حوافظ سورو»و كوون خبرهوا هوو  «مل وثقت ب »م نام ضميرا مستترا  عون إلى أن  كون اس

 فاعال بحافظ   ألن  اسم فاعل. «مل وثقت ب »و كون ىول  
 فان ىلت   فقد عان الضمير على متوخر.

ىلت   هو وذلك ، ولكن  مغتفر هدنا   ألن الكالم على هذا  صير مول بواب ابشوتغال لتقودم 

فلموا أعمول ـو  «مول وثقوت بو »وهوو ـ  ويوخر معمول واحودـ  ام ، وحافظ سرووهما   نـ  عامليل

العاموول الثووانى أضوومر فووى األول المرفوووع ، وهووو جووائز عنوود البصوور يل ومووا سووتعرف  فووى بوواب 

 ابشتغال ، إن شاء هللا.
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ب » وموا يقوول   «ب أصحبك ما ىائموا نام ز ود»نام على نام وحدها   فتقول   

 .«متأصحبك ما ز دا ولّ 
* * * 

 وووووووووذاك سووووووووبظ خبوووووووور مووووووووا النّافيوووووووو  

(1)فجوووووووىء بدوووووووا متلوووووووّوة ، ب ياليووووووو     
 

  

 عنووى أنوو  ب  جوووز أن  تقوودّم الخبوور علووى مووا النافيووة ، و وودخل يحووت هووذا 

وأخوايدوا    «موا زال»ىسمان   أحدهما   ما وان النفى شرطا فى عمل  ، نحوو 
والنحاس ، والثانى   ما  وأجاز  لك ابل ويسان «ىائما ما زال ز د» فال يقول  

ىائموا موا »فوال يقوول    «ما وان ز د ىائما»لم  كل النفى شرطا فى عمل  ، نحو 

 .(2)، وأجاز  بعضدم  «وان ز د
 جوووز التقوود م   فتقووول    «مووا»ومفدوووم والموو  أنوو  إ ا وووان النفووى بغيوور 

 .(3)ومنعدما بعضدم  «ىائما لم  زل ز د ، ومنطلقا لم  كل عمرو»
__________________ 

مبتودأ موؤخر ، وسوبظ مضواف ،  «سوبظ»جار ومجرور متعلظ بمحذوف خبر مقدم  «وذاك»( 1)

صوفة  «النافيوة»مفعول ب  لسوبظ  «ما»مضاف إلي  ، وهو مل جدة أخرو فاعل لسبظ  «خبر»و 

جووار ومجوورور  «بدووا»فعوول أموور ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  وجوبووا يقوود ر  أنووت  «فجووىء»لمووا 

معطووف  «ياليوة»عاطفوة  «ب»حوال مول الضومير المجورور محوال بالبواء  «تلووةم»متعلظ بجوىء 

 على متلوة.

النافيوة أن يكوون فوى  «موا»( أصل هذا الخالف مبنى على خالف  خر ، وهو   هول يسوتوجب 2)

 هوب جمدوور البصور يل إلوى أندوا ب يسوتوجب التصود ر ، وعلوى هوذا أجوازوا أن  ؟صودر الكوالم

ى بدا عليدا مطلقا ، ووافقدوم ابنوا ويسوان والنحواس علوى جوواز يقود م خبور  تقدم خبر الناسد المنف

الناسد عليدا إ ا وان مل النواسد التى  شترط فيدا النفى   ألن نفيدا حينوذ إ جاب فكون  لوم  كول ، 

 بخالف النوع الثانى.

قووول (  ووور ابوول مالووك فووى شوورح التسووديل أن الووذو منووع  لووك هووو الفووراء ، وهووذا النووع موورنون ب3)

 الشاعر  
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ومفدوم والم  أ ضا جواز يقود م الخبور علوى الفعول وحود  إ ا ووان النفوى 

 ومنع  بعضدم. «ما ىائما وان ز د»و  «ما ىائما زال ز د»بما ، نحو 
* * * 

 منوووووع سوووووبظ خبووووور لووووويه اصوووووطفى ، و

(1) و يمووووووووام مووووووووا برفووووووووع  كتفووووووووى و   
 

  
 موووووا سووووووا  نووووواىص ، والووووونّقص فوووووى و

(2)ىفووووووووى فتووووووووىء لوووووووويه زال نائمووووووووا    
 

  

 عليدا   فذهب الكوفيون «ليه»اختلف النحو ون فى جواز يقد م خبر 
__________________ 

 موووووووووو  عووووووووووا لى فدائمووووووووووا لوووووووووول أبرحووووووووووا

 بمثوووووول أو أحسوووووول موووووول شوووووومه الّضووووووحى    

  
 وىال ابل مالك فى شرح الكافية الشافية   إن  لك جائز عند الجميع.

مضواف  «خبور»و إلي  ، وسبظ مضاف  مضاف «سبظ»و مبتدأ ، ومنع مضاف ،  «ومنع»( 1)

فعول موا   «اصوطفى»ىصد لف     مفعول بو  لسوبظ  «ليه»إلي  مل إضافة المصدر إلى فاعل  

مبنى للمجدول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عوون إلوى منوع ، والجملوة فوى 

مضوواف  «يموام»و ضوواف الووواو لالسوتوناف ،  و   مبتودأ ، و و م «و و»محول رفوع خبوور المبتودأ 

فعول  « كتفوى»جوار ومجورور متعلوظ بيكتفوى اآليوى  «برفع»اسم موصول خبر المبتدأ  «ما»إلي  

مضارع ، وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هوو  عوون علوى موا الموصوولة ، وجملوة  كتفوى 

 وفاعل  ب محل لدا مل اإلعراب صلة الموصول.

وو   ظوورف متعلووظ بمحووذوف صوولة مووا ، وسوووو سوو «سوووا »اسووم موصووول مبتوودأ  «ومووا»( 2)

جوار ومجورور  «فوى فتوىء»مبتودأ  «والنقص»خبر المبتدأ  «ناىص»مضاف والداء مضاف إلي  

 «نائموا»باسقاط حرف العطف  «فتىء»معطوفان على  «ليه ، زال»اآليى  «ىفى»متعلظ بقول  

مجدوول ، ونائوب فعول موا  مبنوى لل «ىفوى»اآليوى  «ىفوى»حوال مول الضومير المسوتتر فوى ىولو  

الفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون على النقص ، والجملة مل ىفى ونائب فاعلو  فوى 

 .«النقص»محل رفع خبر المبتدأ ، وهو 

حوال وونو  مسوتمرا ـ  أو ايبوعـ  ويقد ر البيت   وما سوو  و التمام ناىص ، والنقص ىفى

 فى فتىء وليه وزال.
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إلى المنع ـ  ومندم المصنفـ  سراج وأوثر المتوخر لوالمبرن والزجاج وابل ال

ىائموا لويه »وابول برهوان إلوى الجوواز   فتقوول    [الفارسىّ ]، و هب أبو على 
واختلف النقل عل سيبو     فنسب ىووم إليو  الجوواز ، وىووم المنوع ، ولوم  «ز د

دّم  رن مل لسان العرب يقدّم خبرها عليدا ، وإنما ورن مل لساندم ما ظاهر  نق

 (أاَل يَررْوَم يَررأْتِيِهْم لَررْيَس َمْصررُروفاً َعررْنُهمْ )معمووول خبرهووا عليدووا ، وقولوو  يعووالى   
معموول  « ووم  ووييدم»وبدذا استدّل مل أجاز يقد م خبرها عليدا ، ويقر ور  أن 

ىال   وب  تقدّم المعمول إب  «ليه»وىد يقدم على  «مصروفا»الخبر الذو هو 

 .(1)حيث  تقدّم العامل 
* * * 

__________________ 

( هذ  القاعدة ليست مطورنة يموام ابطوران ، وإن ووان العلمواء ىود ايخوذوها نلويال فوى وثيور مول 1)

المووواطل ، وجعلوهووا والشووىء المسوولم بوو  الووذو ب  تطوورّ إليوو  الوونقض   ونحوول نوودور لووك عوودة 

 مواضع أجازوا فيدا يقد م المعمول ، ولم  جيزوا فيدا نقد م العامل  

لموضع األول   إ ا وان خبر المبتدأ فعال ، لم  جز البصور ون يقد مو  علوى المبتودأ   لووال ا

علوى أن  كوون فوى ضورب ضومير مسوتتر ،  «ضورب ز ود» لتبه المبتودأ بالفاعول ، فوال  قولوون 

عمورو ضورب »وجملت  خبر مقدم ، لكل أجوازوا يقود م معموول هوذا الخبور علوى مبتدئو  فوى نحوو 

 .« دا عمرو ضربز»فيقولون  .«ز دا
لوم  جيوزوا يقد مو  علوى ـ  إ ا لم  كل ظرفا أو جوارا ومجوروراـ  الموضع الثانى   خبر إن

إن »، وأجوازوا يقود م معمولو  علوى ابسوم ، فيقولوون    «إن جواله ز ودا»اسومدا   فوال  قولوون   

 .«عندك ز دا جاله
لوم  جيوزوا ـو  «أضورب لم أضرب ، ولول»نحو ـ  الموضع الثالث   الفعل المنفى بلم أو لل

 .«ز دا لل أضرب ، وعمرا لم أصاحب»يقد م  على النفى ، وأجازوا يقد م معمول  علي  ، نحو 
الموضع الرابع   الفعل الواىع بعد إما الشرطية ، لوم  جيوزوا إ والء  إلموا ، وأجوازوا إ والء 

ا اْليَتِيَم فًَّل تَْقَهرْ )معمول  لدا ، نحو ىول  يعالى     (فَأَمَّ
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معنووا  أن هووذ  األفعووال انقسوومت إلووى  «إلووى  خوور ـ  و و يمووام»ىولوو    و

ىسووميل   أحوودهما   مووا  كووون يامووا وناىصووا ، والثووانى مووا ب  كووون إب ناىصووا ، 
والمران بالتام   ما  كتفى بمرفوعو  ، وبالنواىص   موا ب  كتفوى بمرفوعو  ، بول 

  حتاج مع  إلى منصوب.

التوى  «زال»و ،  «فتوىء»ياّموة ، إب ووّل هذ  األفعال  جوز أن يستعمل 
 «زالوت الشومه»مضارعدا  زال ، ب التى مضارعدا  زول فاندا يامة ، نحو 

 فاندا ب يستعمل إب ناىصة. «ليه»و 

أو   إن  (َوإِْن ُاَن ذُو ُعْسَرٍة فَنَِظَرةٌ إِلرى َمْيَسرَرةٍ )ومثال التام ىول  يعالى   
 (يَن فِيهررا مررا ِاَمررِت السَّررماواُت َواأْلَْرضُ خاِلرردِ )وجوود  و عسوورة ، وىولوو  يعووالى   

 (فَُسْبحاَن هللاِ ِحيَن تُْمُسوَن َوِحيَن تُْصبُِحونَ )وىول  يعالى   

* * * 

 ب  لوووووووى العامووووووول معموووووووول الخبووووووورو

(1)إب إ ا ظرفوووووا أيوووووى أو حووووورف جووووور    
 

  
__________________ 

والكثير واألصل هو أب  تقودم المعموول  والغر  مل القاعدة التى أصلدا هذا المستند   أن الغالب

إب حيث  جوز أن  تقدم العامل في    فال  ضر أن  جوز يقد م المعموول فوى بعوض األبوواب لنكتوة 

خاصة ب  حيث ب  تقدم عامل  ، ولكول موضوع مول المواضوع األربعوة نكتوة ب يتسوع هوذ  العجالوة 

 لشرحدا.

 «معموول»فعوول بو  ليلوى مقودم علوى الفاعول م «العامول»فعول مضوارع  « لوى»نافية  «وب»( 1)

ظرف لما  سوتقبل  «إ ا»أناة استثناء  «إب»مضاف إلي   «الخبر»و فاعل  لى ، ومعمول مضاف 

حوال مقودم علوى صواحب  ، وهوو الضومير المسوتتر فوى  «ظرفوا»مل الزمان يضمل معنى الشورط 

 «معموول الخبور»ون علوى فعل ما  ، وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  ع «أيى»أيى 

 «جوور»و  وحورف مضواف «ظرفوا»معطووف علوى ىولو   «حورف»حورف عطوف  «أو»السوابظ 

 مضاف إلي  ، وجملة
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وأخوايدووا معمووول خبرهووا الووذو لوويه  «وووان» عنوى أنوو  ب  جوووز أن  لووى 

 ب رف وب جار ومجرور ، وهذا  شمل حاليل  
ن الخبوور و كووو [وحوود  علووى ابسووم]أحوودهما   أن  تقوودم معمووول الخبوور 

وهذ  ممتنعة عند البصور يل  «وان طعامك ز د  وال»مؤخرا عل ابسم ، نحو 

 ، وأجازها الكوفيون.
الثووانى   أن  تقوودم المعمووول والخبوور علووى ابسووم ، و تقوودم المعمووول علووى 

وهوى ممتنعوة عنود سويبو   ، وأجازهوا  «ووان طعاموك  ووال ز ود»الخبور ، نحوو 

 بعض البصر يل.
إ ا يقدم الخبر والمعمول على ابسم ، وىدّم الخبور  و خرج مل والم  أن 

معمووول خبرهووا   فتقووول  «وووان»علووى المعمووول جووازت المسووولة   ألنوو  لووم  وول 

 وب  منعدا البصر ون. «وان  وال طعامك ز د»
عنوود  «وووان»فووان وووان المعمووول ظرفووا أو جووارا ومجوورورا جوواز إ ووالؤ  

 .«ا ، ووان فيك ز د رابباوان عندك ز د مقيم»البصر يل والكوفييل ، نحو 

* * * 

 مضووووومر الشوووووون اسوووووما انوووووو إن وىوووووع و

(1)موووووووهم مووووووا اسووووووتبان أنّوووووو  امتنووووووع    
 

  
__________________ 

وفاعلوو  فووى محوول جوور باضووافة إ ا إليدوا ، وهووى فعوول الشوورط ، وجووواب الشوورط محووذوف  «أيوى»

ابسوتثناء مول مسوتثنى منو   فص  عن  الكالم ، ويقد ر    فان   لي  ، وهذ  الجملة ولدا فى موضع 

محووذوف ، وهووو عموووم األوىووات ، ووونوو  ىووال   ب  لووى معمووول الخبوور العاموول فووى وىووت مووا موول 

 األوىات إب فى وىت مجيو  ظرفا أو حرف جر.

و اآليووى ، ومضوومر مضوواف  «انووو»مفعووول بوو  مقوودم علووى عاملوو  وهووو ىولوو   «مضوومر»( 1)

فعوول أمور ، وفاعلوو  ضومير مسووتتر فيوو   «انوو»حوال موول مضوومر  «اسووما»مضوواف إليو   «الشوون»

 فعل ما  فعل الشرط ، «وىع»شرطية  «إن»وجوبا يقد ر  أنت 
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وأخوايدوا  «ووان» عنى أن  إ ا ورن مل لسان العرب ما ظواهر  أنو  ولوى 

ضوميرا مسوتترا هوو ضومير الشوون ،  «ووان»معمول خبرها فوّول  على أّن فوى 
 و لك نحو ىول   

 ـ  (67)

 ل بيوووووووووويدم ىنافوووووووووذ هووووووووودّاجون حوووووووووو

 بموووووووا ووووووووان إ ّووووووواهم عطيّووووووو  عووووووووّونا   

  
__________________ 

 «موا»و فاعول وىوع ، ومووهم مضواف  «مووهم»مبنى على الفت  فى محول جوزم ، وسوكل للوىوف 

أن    «أنو »فعول موا   «اسوتبان»اسم موصول مضاف إلي  ، مبنى على السكون فوى محول جور 

 «امتنوع»بنوى علوى الضوم فوى محول نصوب حرف يوويد ونصب ، والداء ضمير الغائب اسومدا م

فعل ما  ، وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هوو ، والجملوة مول الفعول والفاعول فوى محول 

رفووع خبوور أن ، وأن ومعموبهووا فووى يوو وول مصوودر فاعوول بسووتبان ، ويقوود ر    اسووتبان امتناعوو  ، 

 وفاعل  ب محل لدا مل اإلعراب صلة الموصول. «استبان»وجملة 

قد ر البيت   وانو مضمر الشون حال وون  اسما لكان إن وىع فى بعض الكوالم موا  ووهم وي

 األمر الذو وض  امتناع  ، وهو إ الء وان معمول خبرها.
البيت للفرزنّ ، مل ولمة  دجو فيدوا جر ورا وعبود القويه ، وهوى مول النقوائض بويل جر ور ـ  67

 والفرزنّ ، وأولدا ىول   

 رت بدوووووووارأو عبووووووود ىووووووويه خفقوووووووة شووووووووّ 

  وووووووودا ىووووووووابه ألوووووووووو بدووووووووا ثووووووووّم أخموووووووودا   

  
بضمتيل بيندما سوكون ، أو بضوم القواف وسوكون النوون ـ  جمع ىنفذ ، وهو «ىنافذ»اللغة   

حيوان  ضرب ب  المثل فى السورو   فيقوال   هوو ـ  وفت  الفاء ، و خر   ال معجمة أو نال مدملة

  اسوم للقنفوذ ، وب  نصورف وب يدخلو  وأنقود  «أسورو مول أنقود»أسرو مل القنفذ ، وىوالوا أ ضوا 

ثوم  (الخير وة 239/  1)األلف والوالم ، وقوولدم لألسود   أسوامة ، وللوذئب    ؤالوة ، ىالو  الميودانى 

 «بات فالن بليل أنقود»ا  ، و قال فى مثل  خر  «والقنفذ ب  نام الليل ، بل  جول ليل  أجمع»ىال   

بدام  الميودانى )ور مثل  العسكرو فى جمدرة األمثال و  «اجعلوا ليلكم ليل أنقد»وفى مثل  خر 

ـ  بفتحواتـ  جمع هداج وهو صيغة مبالغة مل الددج أو الددجان ، والدودجان «هداجون» (7/  2

 مشية الشيد ، أو مشية فيداـ  بفت  فسكونـ  ومثل  الددج
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والوودراج   صوويغة مبالغووة أ ضووا موول  «ىنافووذ نراجووون»اريعوواش ، وبوواب فعلوو  ضوورب ، و ووروو 

 هو أبو جر ر. «عطية»إ ا سار سيرا متقارب الخطو ـ  مل باب نخلـ  «نرج الصبى والشيد»

يوول طلبووا المعنووى    ر وود وصووفدم بوووندم خونووة فجووار ،  شووبدون القنافووذ حيووث  سوويرون بالل

 للسرىة أو للدعارة والفحشاء   وإيما السبب فى  لك يعو د أبيدم إ اهم  لك.
خبر لمبتدأ محذوف يقد ر    هوم ىنافوذ ، وأصول  هوم والقنافوذ   فحوذف  «ىنافذ»اإلعراب   

صفة لقنافذ ، مرفوع بوالواو نيابوة عول الضومة ألنو  جموع موذور  «هداجون»حرف التشبي  مبالغة 

ظوورف مكووان متعلووظ بدووداجون ،  «حووول»عووو  عوول التنووو ل فووى ابسووم المفوورن سووالم ، والنووون 

مضوواف إليو  ، وبيوووت مضواف والضوومير مضواف إليوو   «بيوويدم»وحوول مضوواف ، وبيووت موول 

الباء حرف جر ، وموا    حتمول أن يكوون موصووب اسوميا ، واألحسول أن يكوون موصووب  «بما»

مقودم علوى عاملو  ، وهوو عوون ، وسوتعرف  مفعول إ ا   «إ اهم»فعل ما  ناىص  «وان»حرفيا 

فعل ما  ، مبنى على الفت  ب محل ل  مول اإلعوراب  «عونا»اسم وان  «عطية»ما في  ، وىول  

، واأللوف لالطووالّ ، والفاعول ضوومير مسووتتر فيو  جوووازا يقود ر  هووو  عووون علوى عطيووة ، وجملووة 

 .«وان»الفعل والفاعل فى محل نصب خبر 
حسب ال اهر ، وهو الذو  عرب الكوفيون البيت علي  و سوتدلون وهذا اإلعراب إنما هو ب

ب  ، وهو إعوراب بيور مرضوى عنود جمدورة علمواء النحوو مول البصور يل ، وسوتعرف اإلعوراب 

 المقبول عندهم عند بيان ابستشدان بالبيت.
حيوث إن ظواهر   ووهم أن الشواعر ىود ىودم  «بما وان إ اهم عطية عوونا»الشاهد في    ىول  

 «عوون»موع يووخير الخبور وهوو جملوة  «عطيوة»على اسمدا وهوو  «إ اهم»خبر وان وهو  معمول

عل ابسم أ ضا   فلوزم أن  قوع معموول الخبور بعود الفعول و ليو  ، هوذا هوو ظواهر البيوت ، والقوول 

بجواز هذا ال واهر هوو موذهب الكووفييل ، وهوم  عربوون البيوت علوى الوجو  بيور المرضوى الوذو 

اسوم ووان ، ولدوم فوى  «عطيوة»والبصر ون  وبون  لك و منعوون أن  كوون  ورنا  فى اإلعراب ، 

 البيت ثالثة يوجدات  
أحدها   وهو الذو  ور  الشارح العالمة يبعا للمصنف ، أن اسم وان ضمير الشوون وىولو  

 فى محل رفع خبر المبتدأ ، وإ اهم   «عونا»مبتدأ ، وجملة  «عطية»
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و تخووّرج علووى أن فووى  «د  وووالوووان طعامووك ز وو»فدووذا ظوواهر  أنوو  مثوول 

 [.وهو اسم وان]ضميرا مستترا هو ضمير الشون  «وان»
__________________ 

مفعول ب  لعون ، وجملة المبتدأ وخبر  فى محل نصب خبر ووان   فلوم  تقودم معموول الخبور علوى 

 ابسم ألن اسم وان مضمر  لى العامل.

مبتوودأ وخبوور ، وجملووة  «عطيووة عووون» وفووى البيووت زائوودة ،  «وووان»والتوجيوو  الثووانى   أن 

، أو بالووذو عطيووة  «مووا»المبتوودأ والخبوور ب محوول لدووا موول اإلعووراب صوولة الموصووول ، وهووو 

 عونهمو .
الموصوولة ، وجملوة عطيوة عوون  «ما»ضمير مستتر  عون على  «وان»والثالث   أن اسم 

لدوا مول اإلعوراب مل المبتدأ والخبر فى محل نصب خبر ووان ، وجملوة ووان ومعموليدوا ب محول 

 صلة الموصول.
 محوذوف يقود ر  هنوا   بموا ووان عطيوة عونهموو ـ  على هذا التوجي  والوذو ىبلو ـ  والعائد

ومندم مل  قول   هذا البيت مل الضرورات التوى يبواح للشواعر ، وب  جووز ألحود مول المتكلمويل 

 أن  قيه فى والم  عليدا.
متعويل فوى ىوول الشواعر ، ولوم نقوف علوى  ىال المحققون مول العلمواء   والقوول بالضورورة

 اسم   
 بايووووووووووت فووووووووووؤانو  ات الخووووووووووال سووووووووووالبة

 فوووووالعي  إن حوووووّم لوووووى عوووووي  مووووول العجوووووب    

  
فذات الخال   اسم بات ، وسالبة   خبر  ، وفيو  ضومير مسوتتر هوو فاعلو   عوون علوى  ات 

ب  مكل فوى هوذا الخال ، وفؤانو   مفعول ب  مقدم على عامل  الذو هو ىول  سالبة ، وزعموا أن  

 البيت أن  جرو على إحدو التوجيدات السابقة ، ومثل  ىول اآلخر  
 لوووووول ووووووان سووووولمى الّشووووويب بالّصووووودّ مغر وووووا

 لقوووووووود هووووووووّون الّسووووووووولوان عندووووووووا الوووووووووتّحلّم    

  
فالشوويب   اسووم وووان ، ومغر ووا خبوور  ، وفيوو  ضوومير مسووتتر  عووون علووى الشوويب هووو فاعلوو  

 وان ، وب يتويى في  التوجيدات السابقة. وسلمى مفعول ب  لمغر ا يقدم على اسم
منوانو بحورف  «فوؤانو»ومل العلماء مل خرج هوذ ل البيتويل يخر جوا عجيبوا   فوزعم أن 

ووون الشاعر ىد ىال   بايوت  وا فوؤانو  ات الخوال سوالبة إ واك ،  «سلمى»نداء محذوف ، ووذلك 

البيتيل ب محل لدا معترضوة بويل ولول وان  ا سلمى الشيب مغر ا إ اك بالصد ، وجملة النداء فى 

 العامل ومعمولي .
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 ىول    «وان طعامك  وال ز د»ومما ظاهر  أن  مثل 
 ـ  (68)

 فوصوووووبحوا والنّووووووو عوووووالى معّرسوووووودم 

 لووووويه ووووووّل النّووووووو يلقوووووى المسووووواويل و   

  
__________________ 

ا ، والبيوت مول شوواهد البيت لحميد األرى  ، ووان بخيال ، فنزل ب  أضياف ، فقدم لدوم يمورـ  68

 وىبل  ىول    (35،  1ج )وتاب سيبو   

 بووووووووووووايوا وجلّتنووووووووووووا الّصوووووووووووودباء بيووووووووووووندم 

 وووووووووووووّن أظفوووووووووووارهم فيدوووووووووووا الّسوووووووووووكاويل    

  
وعواء  تخوذ مول الخوو،  وضوع فيو  ـ  بضم الجويم ويشود د الوالم مفتوحوة «جلتنا»اللغة   

ى جوالل ، وهوى عربيوة و جموع أ ضوا علوـ  بووزن برفوة وبورفـ  التمر  كنز في  ، وجمع  جلل

 ر د أن لوندا الصودبة ، ىوال األعلوم فوى شورح شوواهد سويبو     الجملوة ىفوة  «الصدباء»معروفة 

نخلوا فى الصوباح  «فوصبحوا»التمر يتخذ مل سعف النخل وليف    فلذلك وصفدا بالصدبة ، ا  ، 

 ليال. أو نزل ب ـ  بتشد د الراء مفتوحةـ  «عرس بالمكان»اسم مكان مل  «معرسدم»
المعنووى    صووف أضوويافا نزلوووا بوو  فقووراهم يموورا    قووول   لمووا أصووبحوا ظدوور علووى مكووان 

نزولدم نوو التمر وومة مريفعة ، مع أندم لم  كونوا  رموون وول نوواة  ووولون يمريدوا   بول ووانوا 

 لقون بعض النوو و بلعون بعضا ، إشارة إلى وثرة ما ىدم لدم من  ، ووثرة ما أولووا ، ووصوفدم 

 بالشر .
خبور  ، وعوالى  «عوالى»مبتودأ  «النووو»حاليوة  «و»فعل وفاعل  «فوصبحوا»اإلعراب   

مضوواف إليوو  ، ومعوورس مضوواف والضوومير مضوواف إليوو  ،  «معرسوودم»مضوواف ومعوورس موول 

فعل موا  نواىص  «ليه»والجملة مل المبتدأ والخبر فى محل نصب حال مل الواو فى أصبحوا 

مضواف  «النووو»و وول مضواف ،  «يلقى»ل ب  مقدم لقول  مفعو «ول»، واسمدا ضمير الشون 

فاعل يلقى ، والجملة مل الفعول والفاعول فوى محول نصوب  «المساويل»فعل مضارع  «نلقى»إلي  

 خبر ليه ، وهذا اإلعراب جار على الذو اختار  العلماء وما ستعرف.
ستشودان بدوذا ولكوى  تضو  أمور اب «ولويه وول النووو يلقوى المسواويل»الشاهد في    ىول  

بيواء  « لقوى المسواويل»البيت يمام ابيضاح نبيل لك أوب أن   روو برفع وول وبنصوب  ، و وروو 

 بالتاء   فدذ  أربع روا ات. «يلقى المساويل»المضارعة وما  روو 
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__________________ 

ولويه »أم وانوت  «وليه ول النووو  لقوى المسواويل»سواء أوانت ـ  «ول»أما روا ة رفع 

فليه فعل ما  ناىص ، وول   اسم لويه ، ووول مضواف ، والنووو ـ  «ول النوو يلقى المساويل

  مضاف إلي  ، و لقى أو يلقى   فعل مضوارع ، والمسواويل   فاعلو  ، وجملوة الفعول والفاعول فوى 

بر ليه ، وب شاهد فى هذا البيت على هواييل الوروا تيل لموا نحول فيو  ، ولويه فيو  محل نصب خ

إ دام ألمر بير جائز ، بير أن الكالم  حتواج إلوى يقود ر ضومير  ورب  جملوة خبور لويه باسومدا ، 

 وأصل الكالم   وليه ول النوو  لقي  المساويل ، أو يلقي  المساويل.

بتونيوث الفعول موع أن فاعلو  موذور ، إ   «لمسواويليلقيو  ا»فان ىلت   ويف جواز أن  وروو 

 المساويل جمع مسكيل.
فالجواب عول  لوك   أن المسواويل جموع يكسوير ، وجموع التكسوير  جووز فوى فعلو  التوذوير 

والتونيث باجماع النحاة بصر دم وووفيدم ، سواء أوان مفورن جموع التكسوير موذورا أم ووان مفورن  

ْْ لَرْم )ىول هللا يعالى   ـ  ع أن مفرن  مذورمـ  مؤنثا ، ومل ورون فعل  مؤنثا قالَِت اأْلَْعرراُب آَمنَّرا ، قُر

 فان مفرن األعراب أعرابى. (تُْؤِمنُوا ، َولِكْن قُولُوا أَْسلَْمنا
بيوواء المضووارعة ، فلوويه   فعوول مووا  نوواىص ،  « لقووى»وأمووا روا ووة نصووب ووول والفعوول 

، ووول مضواف والنووو   مضواف إليو  ، واسمدا ضمير شون محذوف ، وول مفعول مقودم ليلقوى 

و لقى   فعل مضوارع ، والمسواويل   فاعلو  ، والجملوة مول الفعول والفاعول فوى محول نصوب خبور 

ليه ، وب  جوز فى البيت على هذ  الروا ة بيور هوذا الوجو  مول اإلعوراب ، نعنوى أنو  ب  جووز 

  ضومير مسوتتر  عوون إلوى أن  كون ىول  المساويل اسم ليه مؤخرا ، و لقى فعوال مضوارعا فاعلو

 المساويل ، وجملة  لقى وفاعل  فى محل نصب خبر ليه يقدم على اسمدا.
فان ىلت   فلم ب  جوز أن  كون المضارع مسوندا إلوى ضومير مسوتتر  عوون إلوى المسواويل 

 ؟بنصب ول «وليه ول النوو  لقى المساويل»إ ا روو البيت 
ضومير  عوون إلوى جموع التكسوير ب  جووز أن  فالجواب أن ننبدك إلى أن الفعل المسوند إلوى

 كون وفعل الواحد الموذور ، فونوت ب يقوول   األعوراب ىوال ، وب يقوول   المسواويل  لقوى ، وإنموا 

 فتقول   األعراب ىالوا ، ويقول جوز في  حينوذ أن  كون ضمير الجماعة   
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أو  المساويل  لقون ، و جووز فيو  أن  كوون مثول فعول الواحود المؤنوث ، فتقوول   األعوراب ىالوت  

يقول   المساويل ألقت أو يلقى ، ووذا إ ا يقدم الفعل وأسند إلى ضمير جمع التكسير الموؤخر عنو  

يلقون المسواويل ، أو  قوول يلقوى المسواويل ، فلموا لوم  جب أن يقول    لقون المساويل ، أو يقول   

  قل شيوا مل  لك علمنا أن  أسند  إلى ابسم ال اهر بعد .

وول   ـ  بالتواء الفوىيوة فوالكوفيون  عربوندوا هكوذا «يلقى»والفعل  «ول»وأما روا ة نصب 

علو  ضومير مفعول مقدم لتلقى ، وول مضاف والنوو   مضاف إلي  ، ويلقى   فعل مضارع ، وفا

مستتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى المسواويل ، والجملوة مول الفعول وفاعلو  المسوتتر فيو  فوى 

محوول نصووب خبوور لوويه يقوودم علووى اسووم  ، والمسوواويل   اسووم لوويه يوووخر عوول خبوور  ، و سووتدل 

علوى أنو   جووز أن  قوع بعود لويه وأخوايدوا معموول ـ  علوى هوذا اإلعورابـ  الكوفيون بدذا البيوت

 إ ا وان خبرها مقدما على اسمدا ، وما فى البيت. خبرها
والبصوور ون  قولووون   إن هووذا اإلعووراب بيوور بزم فووى هووذا البيووت ، وعلووى هووذا ب  كووون 

البيت نليال على ما زعمتم ، واإلعراب الذو نرا  هو أن  كون ليه فعال ناىصا ، واسوم  ضومير 

ف إليوو  ، ويلقووى فعوول مضووارع ، شووون محووذوف ، وووول   مفعووول مقوودم لتلقووى ، والنوووو   مضووا

والمساويل   فاعل  ، والجملوة مول الفعول والفاعول فوى محول نصوب خبور لويه ، والتقود ر   ولويه 

ول النوو يلقى المساويل   فلم  قع بعد ليه معمول خبرها عند التحقيوظ  (هو   أو الحال والشون)

 ، بل الواىع بعدها هو اسمدا المحذوف وموضع  بعدها
ذا فاعلم أن ابل النواظم ىود استشودد بدوذا البيوت لموذهب الكووفييل علوى الوجو  وإ ا علمت ه

الذو  ورنا  عندم مل اإلعراب   فونكر العينى علي   لك ، وىوال   وهوذا وهوم منو    ألنو  لوو ووان 

وما يقول   ىاموا الز دون ، على أن الجملة مل الفعول  « لقون المساويل»المساويل اسم ليه لقال 

باليوواء  « لقووى المسوواويل»مقوودم ، وابسووم بعوودها مبتوودأ مووؤخر ، والبيووت لووم  وورو إب  وفاعلوو  خبوور

 التحتية. واسم ليه فى هذا البيت ضمير الشون عند الكوفييل والبصر يل ، ا  والم  بحروف .
 ورو أن فوى ووالم العينوى هوذا يحوامال علوى ابول ! ـ بفر هللا ل  ولوالد و ـ  والعبد الضعيف

 صاف ، وأن في  خلال مل عدة وجو .إلنالناظم ب  قر  ا
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 فيخّرج البيتان على إضمار الشون  ـ  إ ا ىروء بالتاء المثناة مل فوّـ 

أو   الشون   فضمير الشوون اسوم ووان  «بما وان هو»والتقد ر فى األول 
، 

__________________ 
ر صووحي    فقوود بيوو «والبيووت لووم  وورو إب  لقووى المسوواويل باليوواء التحتيووة»األول   أن ىولوو  

علمت أن   روو بالياء التحتية والتاء الفوىية ، وهوذ  عبوارة الشوارح العالموة ينوانو بونو  ىود روو 

بالتاء ، وأن ابستشدان بالبيت لمذهب الكوفييل إنما  تج  على روا ة التاء   فكوان عليو  أن  مسوك 

، وب شوك أنو  اطلوع علوى  عل يخطوت  فى الروا ة ، ألن الروا وة يرجوع إلوى الحفوظ ب إلوى العقول

 والم شارحنا ألن  شرح شواهد .

لويه بصوواب ، إ   «ولو وان المساويل اسم لويه لقوال  لقوون المسواويل»الثانى   فى ىول  

ب  لزم على وون المساويل اسم ليه أن  قول الشاعر    لقون المسواويل ، بول  جووز لو  أن  قوول 

نا لك ، وىد ىال العبارة الثانية علوى روا وة الجماعوة مول  لك ، وأن  قول   يلقى المساويل ، وما بي

 أثبات العلماء.
وموا يقوول ىواموا الز ودون ، علوى أن الجملوة خبور مقودم وابسوم »الثالث   أن ين ير  بقول  

ليه ين يرا صحيحا ، ألن ابسم فى الكالم الذو ن ر ب  جموع موذور سوالم ،  «بعدها مبتدأ مؤخر

 !! جوز فى فعل  إب التذوير ، فلم  تم ل  التن ير ، وهللا  غفر لنا ول ومذهب البصر يل أن  ب 
 ومل مجموع ما ىدمنا  ور  مل الكالم على هذا البيت يتبيل لك خمسة أمور  

األول   أن ثال  روا ات ب  جوز على ول روا ة مندا فى البيت إب وج  واحد مل وجوو  

 اإلعراب.
 لمذهب الكوفييل على ول روا ة مل هذ  الروا ات الثال .الثانى   أن  ب شاهد فى البيت 

الثالث   أن استشدان الكوفييل بالبيت على ما  هبوا إلي  ب  جووز إب علوى الروا وة الرابعوة 

 .«وليه ول النوو يلقى المساويل»، وهى 
الرابع   أن البيت  حتمول علوى الروا وة الرابعوة وجدوا مول اإلعوراب بيور موا أعربو  عليو  

 وفيون.الك
الخامه   أن استدبل الكوفييل بالبيت لم  تم   ألن الدليل متى يطورّ إليو  ابحتموال سوق  

 ب  ابستدبل ، وأنت خبير أن ابستدبل وابستشدان بير التمثيل.
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وعطية   مبتدأ ، وعّون   خبور  ، وإ واهم   مفعوول عوّون ، والجملوة مول المبتودأ 

واسومدا معموول الخبور   ألن اسومدا  «انوو»وخبر  خبر وان   فلم  فصل بويل 
 مضمر ىبل المعمول.

أو   الشوون   فضومير الشوون اسوم  «وليه هو»والتقد ر فى البيت الثانى 

منصووووب بتلقوووى ، ويلقوووى المسووواويل   فعووول وفاعووول  [النووووو]لووويه ، وووووّل 
 خير ليه ، هذا بعض ما ىيل فى البيتيل. [والمجموع]

* * * 

 ىووووود يوووووزان ووووووان فوووووى حشوووووو   ومووووواو

(1)ووووووووان أصوووووووّ  علوووووووم مووووووول يقووووووودّما    
 

  

ووان علوى ثالثوة أىسوام   أحودها   الناىصوة ، والثوانى   التاّموة ، وىود يقوودم 
 ورهما والثالث   الزائدة ، وهى المقصونة بدذا البيت ، وىد  ور ابل عصفور 

 «ز وود وووان ىووائم»أندووا يووزان بوويل الشوويويل المتالزموويل   والمبتوودأ وخبوور  ، نحووو 

والصوولة والموصووول ، نحووو  «لووم  وجوود وووان مثلووك»وعوو    نحووو والفعوول ومرف
 «موررت برجول ووان ىوائم»والصوفة والموصووف ،  «جاء الّذو وان أورمتو »

وإنموا  «وىود يوزان ووان فوى حشوو»وهذا  فدم أ ضوا مول إطوالّ ىوول المصونف 

 «ما»ينقاس ز انيدا بيل 
__________________ 

ىصود لف و    نائوب فاعول  «ووان»بنوى للمجدوول فعل مضوارع م «يزان»حرف يقليل  «وىد»( 1)

يعجبيوة ،  «موا»الكاف جارة لقوول محوذوف  «وما»جار ومجرور متعلظ بتزان  «فى حشو»يزان 

فعول  «أصو »زائودة  «وان»وهى نكرة يامة مبتدأ ، وسوغ اببتداء بدا ما فيدا مل معنى التعجب 

 «علوم» عوون علوى موا التعجبيوة ما  فعل يعجب ، وفاعل  ضمير مستتر فيو  وجوبوا يقود ر  هوو 

مفعووول بوو  ألصوو  ، والجملووة موول الفعوول والفاعوول والمفعووول فووى محوول رفووع خبوور المبتوودأ ، وعلووم 

فعول موا  ، واأللوف لالطوالّ ، وفاعلو   «يقودما»اسوم موصوول مضواف إليو   «مول»و مضاف 

  ب محول ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى مل الموصوولة ، والجملوة مول يقودم وفاعلو

 لدا مل اإلعراب صلة الموصول.
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وب يوزان فوى بيور  إب  «(1)ما وان أصّ  علم مول يقودّما »وفعل التعجب ، نحو 

 سماعا.
  ولدت فاطمة بنت  (2)وىد سمعت ز انيدا بيل الفعل ومرفوع  ، وقولدم 

 الخرشّب األنمار ة الكملة مل بنى عبه لم  وجد وان أفضل مندم.

 ز انيدا بيل الصفة والموصوف وقول   سمع أ ضا  [ىدو ]
 ـ  (69)

 فكيوووووووووف إ ا موووووووووررت بووووووووودار ىووووووووووم 

 جيوووووووووووران لنوووووووووووا ووووووووووووانوا وووووووووووورام و   

  
__________________ 

 التعجبية وفعل التعجب ىول الشاعر   «ما»( مما ورن مل ز انيدا بيل 1)

 هلل نّر أنوووووووووووو شوووووووووووروان مووووووووووول رجووووووووووول 

 مووووووووا وووووووووان أعرفوووووووو  بالوووووووودّون والّسووووووووفل    

  
   (بتحقيقنا 22/  3ان ر شرح التبر زو )حماسى ون ير  ىول ال

 أبوووووووا خالووووووود موووووووا ووووووووان أوهوووووووى مصووووووويبة

 أصوووووووابت معووووووودّا  ووووووووم أصوووووووبحت ثاو وووووووا   

  
   (اآليى فى هذا الكتاب 249وهو الشاهد رىم )وىول امروء القيه بل حجر الكندو 
 أرو أّم عموووووووووورو نمعدووووووووووا ىوووووووووود يحوووووووووودّرا

 بكووووواء علوووووى عمووووورو ، وموووووا ووووووان أصوووووبرا   

  
 الم وما وان أصبرها ، وىول عروة ابل أ  نة  إ ا ىدرت الك

 مووووووا وووووووان أحسوووووول فيووووووك العووووووي  مؤينفووووووا

 بّضووووووا ، وأطيووووووب فووووووى  صووووووالك األصووووووال   

  
( ىائل هذا الكالم هو ىيه بل بالب ، فى فاطمة بنت الخرشب ، مل بنى أنمار ابل بغويض بول 2)

لحفواظ وربيوع الكامول ر ث بل بطفان ، وأوبنها هم   أنه الفوارس ، وعمارة الوهاب ، وىيه ا

 ، وأبوهم ز ان العبسى ، ووان ول واحد مندم نانرة أىران  شجاعة وبسالة ورفعة شون.

وىيول    مودح سوليمان بول ـ  البيت للفرزنّ ، مل ىصيدة ل   مدح فيدوا هشوام بول عبود الملوكـ  69

 ببعض يغيير. (189،  1ج )وىد أنشد  سيبو   ـ  عبد الملك

 تعجب ، وهو مبنى على الفت  فىستفدام أشرب معنى الاسم ا «ويف»اإلعراب   
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.................................................................................. 
__________________ 

محل نصب حال مل فاعل هو ضومير مسوتتر فوى فعول محوذوف ، ويقود ر الكوالم   ويوف أووون ، 

فعل وفاعل ، والجملة فوى محول جور باضوافة  «مررت»الزمان ظرف لما  ستقبل مل  «إ ا»مثال 

مضووواف إليووو   «ىووووم»و جوووار ومجووورور متعلوووظ بموووررت ، ونار مضووواف  «بووودار»إليدوووا  «إ ا»

 «ووانوا»جار ومجرور متعلظ بمحوذوف صوفة لجيوران  «لنا»معطوف على نار ىوم  «وجيران»

  الكسوورة ال واهرة فووى صووفة لجيوران مجوورور وعالموة جور «وورام»ـ  وسووتعرف موا فيوو ـ  زائودة

  خر .

بويل الصوفة وهوى ىولو   «ووانوا»حيث ز ودت  «وجيران لنا وانوا ورام»الشاهد في    ىول  

 .«جيران»والموصوف وهو ىول   «ورام»
هذا مقتضى والم الشارح العالمة ، وهو ما  هب إليو  إموام النحواة سويبو   ، لكول ىوال ابول 

ن يكووون وحوودها   فووال يووزان مووع اسوومدا ، وأنكوور أ «وووان»هشووام فووى يوضوويح    إن شوورط ز ووانة 

ز انيدا فى هذا البيت ، وهو يابع فى هذا الكوالم ألبوى العبواس محمود بول  ز ود المبورن   فانو  منوع 

ز انة وان فى هوذا البيوت ، علوى زعمو  أندوا إنموا يوزان مفورنة ب اسوم لدوا وب خبور ، وخورج هوذا 

بمحذوف خبر وان مقدم عليدوا ، والوواو المتصولة جار ومجرور متعلظ  «لنا»البيت على أن ىول  

بدا اسمدا ، وبا ة ما فى الباب أن الشواعر فصول بويل الصوفة وموصووفدا بجملوة واملوة مول ووان 

وجيوران وورام ووانوا ـ  علوى هوذاـ  واسمدا وخبرها ، وىدم خبر وان على اسمدا ، ويقود ر الكوالم

 لنا.
ايصوالدا باسومدا ب  منوع مول ز انيدوا ، أب  والذو  هب إليو  سويبو   أولوى بالرعا وة   ألن

متووخرة ومتوسووطة ، وب  موونعدم إسوونانها إلوى اسوومدا موول إلغائدووا ، ثووم  «يورو أندووم  لغووون ظننووت

عليدا والفصل بيل الصفة وموصووفدا عودول عموا هوو أصول إلوى  «وان»المصير إلى يقد م خبر 

 شىء بير .
ن ز ودا ، علوى إلغواء ووان ، وشوبد  بقولو  وىال الخليل   إن مل أفضولدم ووا»ىال سيبو     

 الشاعر  
 ا  «جيران لنا وانوا ورام*و* 

الشواهد فيو  إلغواء ووان وز انيدوا يوويودا ويبيينوا لمعنوى المضوى ، والتقود ر »وىال األعلم   

 ا . «وجيران لنا ورام وانوا وذلك
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 وشذّ ز انيدا بيل حرف الجر ومجرور  ، وقول   
 ـ  (70)

 بكووووووور يسووووووووامى سوووووووراة بنوووووووى أبووووووووى 

 علوووووووووى ووووووووووان المسوووووووووّومة العوووووووووراب    

  
__________________ 

موول بيوور أن يكووون متصوولة ـ  بوويل الصووفة وموصوووفدا «وووان»هووذا ، وموول شووواهد ز ووانة 

   (وان ر معجم البلدان مانة وتيفة)ىول جابر الكالبى ـ  باسمدا

 موووووواؤ ومووووووا العووووووذب الّووووووذو لووووووو شووووووربت  و

 شووووووووفاء لوووووووونفه وووووووووان طووووووووال اعتاللدووووووووا   

  
 .«وان»فى محل جر صفة لنفه ، وىد زان بيندما  «طال اعتاللدا»ان جملة ف

أنشوود الفووراء هووذا البيووت ، ولووم  نسووب  إلووى ىائوول   ولووم  عوورف العلموواء لوو  ىووائال ، و ووروو ـ  70

 المصراع األول من   

 * جيان بنى أبى بكر يسامى*

لى فعلوة ، والجيوان جمع سرو ، وهو جمع عز ز   فان   ندر جمع فعيل ع «سراة»اللغة   

فحوذف إحوداهما يخفيفوا ـ  بتواء لـ  أصول  يتسوامى «يسوامى»  جمع جوان ، وهوو الفورس النفويه 

هوى خوالف البورا  ل  «العوراب»الخيل التى جعلت لدا عالمة ثم يروت فى المرعوى  «المسومة»

 والبخايى ، و روو  
 * على وان المطّدمة الّصالب*

 ل شىء ، والصالب   جمع صلب ، وهو القوو الشد د.والمطدمة   البارعة التامة فى و
فمعنوا    إن سوانات بنوى أبوى بكور  روبوون  «إلودـ  سراة بنى أبى بكر»المعنى   مل روا  

 الخيول العربية التى جعلت لدا عالمة يتميز بدا عما عداها مل الخيول.
سوومو ىيمتدووا فمعنووا    إن خيووول بنووى أبووى بكوور لت «إلوودـ  جيووان بنووى أبووى بكوور»وموول روا  

 و ريفع شوندا على جميع ما عداها مل الخيول العربية ،  ر د أن جيانهم أفضل الجيان وأعالها.
و مضوواف إليوو  ، وبنووى مضوواف  «بنووى»و مبتوودأ ، وجيووان مضوواف ،  «جيووان»اإلعووراب   

فعول مضوارع ، وفاعلو   «يسوامى»مضواف إليو   «بكور»و مضاف إلي  ، وأبى مضاف ،  «أبى»

 «علوى»  جوازا يقد ر  هى  عون إلى جيان ، والجملة فى محل رفع خبور المبتودأ ضمير مستتر في

نعوووت للمسوووومة ، والجوووار  «العوووراب»مجووورور بعلوووى  «المسوووومة»زائووودة  «ووووان»حووورف جووور 

 والمجرور متعلظ بقول  يسامى.
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وأوثر ما يزان بلفظ الماضى ، وىد شذّت ز انيدا بلفظ المضارع فى ىول 

  أّم عقيل بل أبى طالب 
 ـ  (71)

 أنووووووووووووت يكووووووووووووون ماجوووووووووووود نبيوووووووووووول 

 إ ا يدوووووووووووووووووّب شووووووووووووووووومول بليووووووووووووووووول    

  
__________________ 

بويل الجوار والمجورور ، ونليول  «ووان»حيث زان  «على وان المسومة»الشاهد في    ىول  

 ز انيدا أن حذفدا ب  خل بالمعنى.

بول هاشوم بول عبود ألم عقيل بل أبى طالب ، وهى فاطمة بنت أسد ـ  وما ىال الشارحـ  البيتـ  71

منوواف ، وهووى زوج أبووى طالووب بوول عبوود المطلووب عووم النبووى صوولى هللا عليوو  وسوولم وأبووى أميوور 

الموؤمنيل علوى بول أبووى طالوب رضوى هللا عنوو  ، يقولو  وهوى يورىص ابندووا عقويال ، و وروو بيووت 

 الشاهد مع ما ىبل  هكذا  

 إّن عقووووووووووووووووووويال واسوووووووووووووووووووم  عقيووووووووووووووووووول 

 بيبووووووووووووووووووى الملفّووووووووووووووووووف المحمووووووووووووووووووول و   

  

 لّسوووووووووووووويّد النّبيوووووووووووووول أنووووووووووووووت يكووووووووووووووون ا

 إ ا يدوووووووووووووووووووووّب شووووووووووووووووووووومول بليووووووووووووووووووووول    

  

 *  عطى رجال الحّى أو  نيل*

مضارع هبت الور   هبوبوا وهبيبوا ،  «يدب»فاضل شر ف  «نبيل»ور م  «ماجد»اللغة   

 رطبة ند ة. «بليل»هى ر   يدب مل ناحية القطب  «شمول»إ ا هاجت 
 «نبيوول»خبوور المبتوودأ  «ماجوود»زائوودة  «يكووون»ضوومير منفصوول مبتوودأ  «أنووت»اإلعووراب   

فاعوول يدووب  «شوومول»فعوول مضووارع  «يدووب»ظوورف لمووا  سووتقبل موول الزمووان  «إ ا»صووفة لماجوود 

إليدوا ، وجوواب  «إ ا»نعت لشومول ، والجملوة مول الفعول والفاعول فوى محول جور باضوافة  «بليل»

 إ ا يدب شمول بليل فونت ماجد نبيل حينوذ. الشرط محذوف  دل علي  الكالم ، والتقد ر  
بوويل المبتوودأ  «وووان»حيووث زانت المضووارع موول  «أنووت يكووون ماجوود»لشوواهد فيوو    ىولدووا ا

وخبوور  ، والثابووت ز انيوو  إنمووا هووو الماضووى نون المضووارع   ألن الماضووى لمووا وووان مبنيووا أشووب  

الحوورف ، وىوود علمنووا أن الحووروف يقووع زائوودة ، والبوواء ، وىوود ز وودت البوواء فووى المبتوودأ فووى نحووو 

 لَْيَس هللاُ أَ )ى خبر ليه فى نحو ىول  يعالى وز دت ف «بحسبك نرهم»
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  حوووووووووووووذفوندا و بقوووووووووووووون الخبووووووووووووورو

(1)بعوووووود إن ولووووووو وثيوووووورا  ا اشووووووتدر و   
 

  

 مع اسمدا و بقى خبرها وثيرا بعد إن ، وقول    «وان»يحذف 
__________________ 

ابسووم    ونحووو  لووك   فومووا المضووارع فدووو معوورب ، فلووم  شووب  الحوورف ، بوول أشووب  (بِكرراٍف َعْبررَدهُ 

فتحصوول بووذلك عوول أن  ووزان ، ومووا أن األسووماء ب يووزان إب شووذو ا ، وهووذا إ ضوواح وووالم الشووارح 

 ويخر ج والم  ويعليل .

شذو ا فى هذا البيت ىول ابل الناظم وابل هشوام ويبعدموا مول جواء  «يكون»والقول بز انة 

 قاء.بعدهما مل شراح األلفية ، وهما يابعان فى  لك ببل السيد وأبى الب
 بلفظ المضارع ىول حسان بل ثابت   «يكون»ومما استدل ب  على ز انة 

 وونووووووووووووو  سوووووووووووووبيوة مووووووووووووول بيوووووووووووووت رأس 

  كووووووووووووون مزاجدوووووووووووووا عسوووووووووووول ومووووووووووووواء   

  
علوى أندوا جملوة مول مبتودأ وخبور فوى محول رفوع صوفة  «مزاجدا عسل وماء»رو ا  برفع 

 زائدة. « كون»لسبيوة وزعما أن 
عسول »على أن  خبور  كوون مقودما ، ورفوع  «امزاجد»والرن على  لك أن الروا ة بنصب 

على أن  اسم  كون مؤخر ، ولول سلمنا روا ة رفعدما فليه  لوزم عليدوا ز وانة  كوون ، بول  «وماء

 هى عاملة ، واسمدا ضمير شون محذوف ، وجملة المبتدأ والخبر فى محل نصب خبرها.
اسومدا ضومير مسوتتر في  زائودة ، بول هوى عاملوة ، و «يكون»ووذلك بيت الشاهد ، ليست 

في  وجوبا يقد ر  أنت ، وخبرها محوذوف ، والجملوة ب محول لدوا معترضوة بويل المبتودأ وخبور  ، 

 والتقد ر   أنت ماجد نبيل يكون .
فعووول مضوووارع ، وواو الجماعوووة فاعلووو  ، وهوووا العائووود علوووى ووووان مفعوووول بووو   « حوووذفوندا»( 1)

بثبوت النوون ، وواو الجماعوة فاعلو  الواو حرف عطف ،  بقون فعل مضارع مرفوع  «و بقون»

 «إن»و ظورف متعلوظ بقولو  اشوتدر اآليوى ، وبعود مضواف  «وبعود»مفعوول بو  ليبقوون  «الخبر»

حوال مول الضومير المسوتتر فوى اشوتدر  «وثيرا»معطوف على إن  «ولو»ىصد لف   مضاف إلي  

قود ر  هوو  عوون فعل ما  ، وفاعل  ضومير مسوتتر فيو  جووازا ي «اشتدر»اسم إشارة مبتدأ  « ا»

 الواىع مبتدأ ، والجملة مل اشتدر وفاعل  فى محل رفع خبر المبتدأ. « ا»إلى 
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 ـ  (72)

 ىوووود ىيوووول مووووا ىيوووول إن صوووودىا وإن وووووذبا

 ؟فموووووا اعتوووووذارك موووووول ىوووووول إ ا ىوووووويال   
  

__________________ 

ابول ز وان  البيت للنعموان بول المنوذر ملوك العورب فوى الحيورة ، مول أبيوات  قولدوا فوى الربيوعـ  72

ونسووب فووى الكتوواب لشوواعر  قولوو  للنعمووان ، ولووم  (131/  1)العبسووى ، وهووو موول شووواهد سوويبو   

 تعر  األعلم فى شرح شواهد  إلوى نسوبت  بشوىء ، والمشودور موا  ورنوا أوب مول أن ىائلو  هوو 

 النعمان بل المنذر نفس  فى ىصة مشدورة يذور فى أخبار لبيد.

اسوم موصووول  «موا»فعول موا  مبنوى للمجدوول  «يولى»حورف يحقيوظ  «ىود»اإلعوراب   

فعل موا  مبنوى للمجدوول ، ونائوب الفاعول ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر   «ىيل»نائب فاعل 

 «صودىا»شورطية  «إن»والجملة ب محل لدا مول اإلعوراب صولة الموصوول  «ما»هو  عون على 

إن »مثول ىولو   «وإن ووذبا» «إن ووان المقوول صودىا»خبر لكان المحذوفوة موع اسومدا ، والتقود ر 

ووان المحذوفوة فوى الموضوعيل فعول الشورط ، وجوواب الشورط محوذوف فوى الموضوعيل  «صدىا

اعتوذار   خبور المبتودأ ، واعتوذار  «اعتوذارك»اسم ابستفدام مبتدأ  «فما»لدبلة سابظ الكالم علي  

 «إ ا»ر جوار ومجورور متعلوظ باعتوذا «مل ىوول»مضاف والكاف ضمير المخاطب مضاف إلي  

فعوول مووا  مبنووى للمجدووول ، واأللووف لالطووالّ ، ونائووب  «ىوويال»ظوورف يضوومل معنووى الشوورط 

الفاعل ضمير مستتر في  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى ىوول ، والجملوة فوى محول جور باضوافة إ ا 

 محذوف  دل علي  سابظ الكالم ، ويقد ر    إ ا ىيل ىول فما اعتذارك من . «إ ا»إليدا ، وجواب 
موع اسومدا وأبقوى خبرهوا  «ووان»حيوث حوذف  «إن صودىا ، وإن ووذبا»د في    ىولو  الشاه

ان وور  فووى أمووالى )الشوورطية ، و لووك وثيوور شووائع مستسوواغ ، ومثلوو  ىووول ليلووى األخيلووة  «إن»بعوود 

   (88ثم ان ر اعتراضا علي  فى التنبي   248/  1القالى 
 ب يقووووووووووووووووربّل الوووووووووووووووودّهر  ل مطووووووووووووووووّرف 

 م لومووووووووواوإن ـ  أبووووووووداـ  إن ظالمووووووووا   

  
 وىول النابغة الذبيانى  

 حوووووووودبت علووووووووّى بطوووووووووون ضوووووووونّة ولّدوووووووووا

 إن ظالمووووووووووووووووا فوووووووووووووووويدم وإن م لومووووووووووووووووا   

  
 وىول ابل همام السلولى  

 أحضوووووووووورت عووووووووووذرو عليوووووووووو  الّشوووووووووودوو

 ن إن عووووووووووووووووا را لووووووووووووووووى وإن ياروووووووووووووووووا   
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،  (1)وبعود لوو  «إن وان المقول صدىا ، وإن ووان المقوول ووذبا»التقد ر   

 .«ولو وان المايّى ب  حمارا»أو    «ة ولو حماراائتنى بدابّ »وقولك   
 وىد شذّ حذفدا بعد لدن ، وقول   

 ـ (73)

 * مل لد شوب فالى إيالئدا*
 [.التقد ر   مل لد أن وانت شوب]

__________________ 

 وما ىرر  الشارح العالمة ، وعلي  ىول الشاعر   «لو»ووذا  كثر حذفدا مع اسمدا بعد 

  و بغوووووووى ولوووووووو ملكوووووووا ب  وووووووومل الووووووودهر

 جنوووووووون  ضووووووواّ عندوووووووا الّسووووووودل والجبووووووول    

  
الوتمه ولوو خايموا »( ومل  لك ما ورن فى الحد ث مول ىوول رسوول هللا صولّى هللا عليو  وسولّم 1)

التقوود ر   ولوو وووان ملتمسووك خايمووا مول حد وود ، والبيووت الووذو أنشودنا  فووى  خوور شوورح  «مول حد وود

 .72الشاهد رىم 

رب ، و جرو بيندا مجرو المثل ، وهو  وافظ بيتا مل مشوطور الرجوز ، هذا والم يقول  العـ  73

 ولم  تعر  أحد مل شراح  إلى نسبت  لقائل  بشىء. (134/  1)وهو مل شواهد سيبو   

أو رفعتو  للضوراب ، وىيول   هوو  «شالت الناىة بذنبدا»ىيل   هو مصدر  «شوب»اللغة   

 «إيالئدوا»  الناىوة التوى خوف لبندوا واريفوع ضورعدا  والشائلةـ  على بير ىياسـ  اسم جمع لشائلة

 إ ا يبعدا ولدها ، «أيلت الناىة»مصدر 
موثال ـ  جوار ومجورور متعلوظ بمحوذوف ، والتقود ر   ربيتدوا مول لود «مول لود»اإلعوراب   

الفواء  «فوالى» «مول لود أن وانوت الناىوة شووب»خبر لكان المحذوفة مع اسمدا ، والتقد ر  «شوب»

إيالء   مجرور بالى ، وإيوالء مضواف وهوا مضواف  «إيالئدا»إلى   حرف جر حرف عطف ، و

إلي  ، والجار والمجرور متعلظ بمحذوف معطووف بالفواء علوى متعلوظ الجوار والمجورور األول ، 

 ويقد ر الكالم   رببت هذ  الناىة مل لد وانت شوب فاستمر  لك إلى إيالئدا.
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 عندوا اريكوب  «موا»يعوو ض  «أن»بعد و

 (1) «أّموووووا أنوووووت بوووووّرا فووووواىترب»ومثووووول    
  

المصوودر ة و عووّو   «أن»يحووذف بعوود  «وووان» ووور فووى هووذا البيووت أن 
أن »واألصول  «أّما أنت بوّرا فواىترب»و بقى اسمدا وخبرها ، نحو  «ما»عندا 

فانفصل الضومير المتصول بدوا وهوو التواء ،  «وان»فحذفت  «ونت بّرا فاىترب

 ، فصار «وان»عوضا عل  «ما»بـ  ثم أيى «أن أنت بّرا»فصار 
__________________ 

 «شووب»واسمدا وأبقى خبرها وهوو  «وان»حيث حذف  «مل لد شوب»الشاهد في    ىول  

وما سبظ ، هذا بيان والم الشوارح  «إن ، ولو»بعد لد ، وهذا شا    ألن  إنما  كثر هذا الحذف بعد 

 والم سيبو  . العالمة وأوثر النحو يل ، وهو المستفان مل ظاهر

مفعووب مطلقووا لفعول محووذوف ،  «شوووب»وفوى الكوالم يوجيوو   خور ، وهووو أن  كوون ىوولدم 

وبعض النحو يل  ذور في  إعرابا ثالثا وهوو أن  كوون نصوب  «مل لد شالت الناىة شوب»والتقد ر 

 ل وعلى هوذ «لدن»بعد  «بدوة»على التمييز أو التشبي  بالمفعول ب  ، وما  نتصب لفظ  «شوب»

التوجيديل ب  كون فى الكوالم شواهد لموا نحول فيو  ، وراجوع هوذ  المسوولة وشورح هوذا الشواهد فوى 

ي فوور ببحووث  (206الشواهد رىووم  386،  1ج )شورحنا علووى شوورح أبوى الحسوول األشوومونى فووى 

 ضاف واف.
ىصوود لف وو     «أن»و اآليووى ، وبعوود مضوواف ،  «اريكووب»ظوورف متعلووظ بقولوو   «وبعوود»( 1)

 «عندوا»مضواف إليو   ىصود لف و    «موا»و مبتدأ ، ويعو ض مضاف ،  « ضيعو»مضاف إلي  

فعوول مووا  مبنووى للمجدووول ، ونائووب الفاعوول ضوومير  «اريكووب»جوار ومجوورور متعلووظ بتعووو ض 

مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى يعو ض ، والجملة مل اريكب ونائب فاعلو  فوى محول رفوع 

هووى أن المصوودر ة  «أمووا»  خبوور لمبتوودأ محووذوف الكوواف زائوودة ، مثوول  «ومثوول»خبوور المبتوودأ ، 

خبور  «بورا»اسوم ووان المحذوفوة  «أنوت»المدبمة فى ما الزائدة المعو  بدا عل ووان المحذوفوة 

 فعل أمر ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبا يقد ر  أنت. «فاىترب»وان المحذوفة 
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، ومثلو   [«اأّما أنت برّ »ثم أنبمت النون فى الميم ، فصار ] «أن ما أنت بّرا»

 ىول الشاعر  
 ـ  (74)

 أبووووووووا خراشووووووووة أّمووووووووا أنووووووووت  ا نفوووووووور

 فووووووواّن ىوووووووومى لوووووووم يووووووووولدم الّضوووووووبع    

  
__________________ 

ج )البيت للعباس بل مرناس  خاطب خفاف بل ندبة أبا خراشوة ، وهوو مول شوواهد سويبو   ـ  74

ان ىويه ، وهوو شاعر مشدور ، وىارس مذوور ، مول فرسوـ  بزنة برابـ  وخفاف (148،  1

أمو  ـ  بضم النون أو فتحداـ  ابل عم صخر ومعاو ة وأحتدما الخنساء الشاعرة المشدورة ، وندبة

 ، واسم أبي  عمير.

أصول  الحيووان  «الضوبع» ر د  ا ىوم يعتز بدم وجماعة يمتلئ بدم فخرا  « ا نفر»اللغة   

األصفدانى   إن الضبع إ ا وىعوت  المعروف ، ثم استعملو  فى السنة الشد دة المجدبة ، ىال حمزة

فى بنم عاثت ، ولم يكتف مل الفسان بما  كتفى ب  الذئب ، ومل إفسانها وإسورافدا فيو  اسوتعارت 

 العرب اسمدا للسنة المجدبة ، فقالوا   أولتنا الضبع.
المعنى    ا أبا خراشة ، إن ونت وثير القوم ، وونت يعتز بجماعتك فوان ىوومى موفوورون 

 عدن لم يوولدم السنة الشد دة المجدبة ، ولم  ضعفدم الحرب ولم ينل مندم األزماتوثير وال
مضواف إليو   «خراشوة»و منانو حذفت من   اء النداء ، وأبوا مضواف ،  «أبا»اإلعراب   

المحذوفووة  «وووان»الزائوودة النائبووة عوول  «مووا»هووى عبووارة عوول أن المصوودر ة المدبمووة فووى  «أمووا»

مضوواف إليوو   «نفوور»و خبوور وووان المحذوفووة ، و ا مضوواف  « ا»، اسووم لكووان المحذوفووة  «أنووت»

ىوووم اسووم إن ، وىوووم مضوواف واليوواء  «ىووومى»الفوواء يعليليووة ، إن حوورف يوويوود ونصووب  «فووان»

يوول   فعول مضوارع مجوزوم  «يوولدم»حرف نفى وجزم وىلب  «لم»ضمير المتكلم مضاف إلي  

الجملوة مول الفعول والفاعول فوى محول رفوع فاعل يوول ، و «الضبع»بلم والضمير مفعول ب  لتوول 

 .«إن»خبر 
التى يرفع ابسم وينصب الخبر ،  «وان»حيث حذف  «أما أنت  ا نفر»الشاهد في    ىول  

وهووو الضوومير  «وووان»الزائوودة وأنبمدووا فووى نووون أن المصوودر ة وأبقووى اسووم  «وعووو  عندووا مووا

ند البصور يل   فخورت علوى ألن وأصل الكالم ع .« ا نفر»البارز المنفصل ، وخبرها وهو ىول  

ونت  ا نفر ، فحذفت بم التعليل ومتعلقدا   فصار الكالم   أن ونت  ا نفر ، ثم حذفت ووان لكثورة 

ابستعمال ىصدا إلى التخفيف ، فانفصل الضمير الذو وان متصوال بكوان ألنو  لوم  بوظ فوى الكوالم 

 عامل  تصل ب  هذا الضمير
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، وأنووت   اسووم وووان  «وووان»ضووا عوول فووون   مصوودر ة ، ومووا   زائوودة عو

 «موا»المحذوفة ، و ا نفور   خبرهوا ، وب  جووز الجموع بويل ووان وموا   لكوون 
عوضا عندا ، وب  جوز الجمع بيل العو  والمعّو  ، وأجاز  لك المبرن ، 

 .(1) «أّما ونت منطلقا انطلقت»فيقول 

 عندوا وإبقواء «موا»ويعوو ض  «ووان»ولم  سمع مل لسوان العورب حوذف 
اسمدا وخبرها إب إ ا وان اسمدا ضمير مخاطب وموا مثّول بو  المصونف ، ولوم 

أن ونوت »واألصول  «أّموا أنوا منطلقوا انطلقوت» سمع مع ضمير الموتكلم ، نحوو 

والقياس جوازهما وما  «أما ز د  اهبا انطلقت»وب مع ال اهر ، نحو  «منطلقا
وىود مثّول سويبو    «أن ووان ز ود  اهبوا انطلقوت»جاز مع المخاطب ، واألصل 

 .«أّما ز د  اهبا»بـ  رحم  هللا فى وتاب 

* * * 

 مووووووووول مضوووووووووارع لكوووووووووان منجوووووووووزم و

(2)يحووذف نووون ، وهووو حووذف مووا التووزم    
 

  
__________________ 

وهمووا نووون أن المصوودر ة وموويم مووا ـ  ثووم عووو  موول وووان بمووا الزائوودة   فووالتقى حرفووان متقاربووان

 أما أنت  ا نفر. فونبمدما   فصار الكالم  ـ  الزائدة

إموا ونوت  ا نفور »هذا ، وىد روو ابل نر ود وأبوو حنيفوة الود نورو فوى مكوان هوذ  العبوارة 

 وعلى روا تدما ب  كون فى البيت شاهد لما نحل في  اآلن.
 ومل شواهد المسولة ىول الشاعر  

 إّموووووووووا أىموووووووووت وأّموووووووووا أنوووووووووت موووووووووريحال

 فوووووووواهلل  كووووووووأل مووووووووا يووووووووويى ومووووووووا يووووووووذر   

  
  جوز الجمع بيل العو  والمعوو  منو  ب  وتم علوى اإلطوالّ ، بول ىود جمعووا ( انعاء أن  ب1)

إموا ونوت منطلقوا »بيندما فوى بعوض األحوا يل   فدوذا الحكوم أبلبوى ، ولدوذا أجواز المبورن أن  قوال 

 .«انطلقت

 «لكان»اآليى  «يحذف»قول  جار ومجرور متعلظ ب «ومل مضارع»( 2)
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ل   لوم  كول ، واألصول  كووون ، ىيو «ووان»إ ا جوزم الفعول المضوارع مول 

فحووذف الجووازم الضوومة التووى علووى النووون ، فووالتقى سوواونان   الووواو ، والنووون   
والقيواس  قتضوى أن ب  «لوم  كول»فحذف الواو بلتقاء الساونيل   فصار اللفظ 

 حوذف منوو  بعوود  لووك شووىء  خوور ، لكووندم حووذفوا النووون بعوود  لووك يخفيفووا لكثوورة 

وهو حذف جائز ، ب بزم ، ومذهب سويبو    «لم  ك»  فقالوا    (1)ابستعمال 
لووم  ووك » وموول يابعوو  أن هووذ  النووون ب يحووذف عنوود مالىوواة سوواول   فووال يقووول  

 لم  ك الّذ ل)وأجاز  لك  ونه ، وىد ىروء شا ّا  «الّرجل ىائما
__________________ 

فعول  «فيحوذ»صوفة ثانيوة لمضوارع  «منجوزم»جار ومجرور متعلظ بمحوذوف صوفة لمضوارع 

 «موا»خبور المبتودأ  «حوذف»مبتودأ  «وهوو»نائوب فاعول يحوذف  «نوون»مضارع مبنى للمجدوول 

فعل ما  مبنى للمجدول ، ونائب فاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عوون  «التزم»نافية 

إلى حذف ، والجملة مل التزم ونائب الفاعل فى محل رفع صفة لحذف ، ويقد ر البيت   ويحذف 

مضارع منجزم  ت مول مصودر ووان وهوو حوذف لوم يلنزمو  العورب ،  ر ود أنو  جوائز ب  نون مل

 واجب.

إن لوم  وك لحوم »( ىد جاء هذا الحذف وثيرا جودا فوى ووالم العورب نثور  ون مو    فمول أمثوالدم 1)

وهوذ  الروا وة يودل علوى أن الحوذف جوائز ب  «إن لوم  كول»والونف    الصووف ، و وروو  «فنف 

  لك ىول علقمة الفحل   واجب ، ومل شواهد

  هبوووووت مووووول الدجوووووران فوووووى ووووووّل موووووذهب 

 لووووووووم  ووووووووك حقّووووووووا وووووووووّل هووووووووذا التّجنّووووووووب و   

  
 وىول عروة بل الورن العبسى  

 موووووووول  ووووووووك مثلووووووووى  ا عيووووووووال ومقتووووووووراو

  غووووووووّرر و طوووووووورح نفسوووووووو  وووووووووّل مطوووووووورح    

  
 وىول مدلدل بل ربيعة  رثى أخا  وليب بل ربيعة  

 فووووووووووان  ووووووووووك بالووووووووووذّنائب طووووووووووال ليلووووووووووى 

 أبكووووووووووى موووووووووول اللّيوووووووووول القصوووووووووويرفقوووووووووود    

  
 وىول عميرة بل طارّ اليربوعى  

 سوووووووقى هللا أهلووووووو  ـ  إن أك فوووووووى نجووووووودو

 فقلبوووووووى علوووووووى ىووووووورب ! ـ بمنّانوووووووة منووووووو    

  
 وىول الحطيوة العبسى  

 ألووووووووووووم أك جوووووووووووواروم و كووووووووووووون بينووووووووووووى 

 بيووووووووووووووووووونكم الموووووووووووووووووووونّة واإلخووووووووووووووووووواءو   
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متحورك ضوميرا وأما إ ا بىت متحروا فال  خلو   إموا أن  كوون  لوك ال (وفروا

متصال ، أوب ، فان وان ضميرا متصال لم يحوذف النوون ايفاىوا ، وقولو  صولّى 
إن  كن  فلل يسلّ  عليو  ، »هللا علي  وسلم لعمر رضى هللا عن  فى ابل صيان   

إن » ، فال  جوز حوذف النوون   فوال يقوول   (1) «وإب  كن  فال خير لك فى ىتل 

متصل جاز الحذف واإلثبات ، نحوو  [ضمير] ، وإن وان بير « ك  ، وإّب  ك 
وظاهر والم المصنف أنو  ب فورّ فوى  «لم  كل ز د ىائما ، ولم  ك ز د ىائما»

 (وإن يووك حسوونة  ضوواعفدا)الناىصووة والتامووة ، وىوود ىووروء    «وووان» لووك بوويل 

 برفع حسنة وحذف النون ، وهذ  هى التامة.
* * * 

__________________ 

بدذ  األلفاظ اإلموام مسولم بول الحجواج فوى بواب  وور ابول صويان مول وتواب ( روو هذا الحد ث 1)

الفتل وأشراط الساعة مل صحيح . وروا  اإلموام البخوارو فوى بواب ويوف  عور  اإلسوالم علوى 

بلفوظ  (636رىوم )الصبى مل وتاب الجدان مل صحيح  ، وروا  اإلمام أحمد بل حنبل فوى مسوند  

 .«إن  كل هو ، وإن ب  كل هو»
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 ل فى ما وب وبت وإن المشبّدات بليهفص

  «إن»نون  «موا»أعملوت  «لويه»إعمال 
(1)موووووع بقوووووا النّفوووووى ، ويرييوووووب زوووووول    

 

  
 موووا»ووووـ  سوووبظ حووورف جوووّر أو ظووورفو

(2)أجووووواز العلموووووا  «بوووووى أنوووووت معنيّوووووا   
 

  

 وأخوايدا أن نواسد اببتداء ينقسم إلى أفعال «وان»يقدّم فى أول باب 
__________________ 

ىصود  «لويه»و اآليى ، وإعموال مضواف  «أعملت»مفعول مطلظ منصوب بقول   «إعمال»( 1)

ىصود  «موا»أعمل   فعل ما  مبنى للمجدول ، والتاء ياء التونيث  «أعملت»لف     مضاف إلي  

ونون مضواف ، وىولو   «ما»ظرف متعلظ بمحذوف حال مل  «نون»لف     نائب فاعل أعملت 

أ ضووا ، ومووع  «مووا»ظوورف متعلووظ بمحووذوف حووال موول  «مووع»يوو  ىصوود لف وو    مضوواف إل «إن»

 «النفووى»و مقصووور موول مموودون للضوورورة   مضوواف إليوو  ، وبقووا مضوواف ،  «بقووا»و مضوواف ، 

فعل ما  مبنوى للمجدوول. ونائوب  «زول»السابظ  «بقا»معطوف على  «ويرييب»مضاف إلي  

جملة مل زول ونائوب فاعلو  فوى الفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى يرييب ، وال

محل جر صفة لترييب ، وحاصل البيت   أعملت ما النافية إعمال ليه ، حال ووندا بير مقترنوة 

 بان الزائدة ، وحال وون نفيدا باىيا ، ووون اسمدا مقدما على خبرها.

و اآليووى ، وسووبظ مضوواف ،  «أجوواز»مفعووول بوو  مقوودم علووى عاملوو  وهووو ىولوو   «وسووبظ»( 2)

معطووف علوى  «أو ظورف»مضواف إليو   «جور»و ضواف إليو  ، وحورف مضواف ، م «حرف»

جوار ومجورور متعلوظ  «بوى»الكاف جارة لقول محذوف ، ما   نافيوة حجاز وة  «وما»حرف جر 

فعول موا   «أجواز»خبر ما منصوب بالفتحة ال اهرة  «معنيا»اسم ما  «أنت»بقول  معنيا اآليى 

 أجاز.مقصور مل ممدون ضرورة   فاعل  «العلما»

وحاصل البيت   وأجاز النحاة العالمون بما  تكلم العرب ب  يقودم معموول الخبور علوى اسوم 

ما ، بشرط أن  كون  لك المعمول جارا ومجرورا أو ظرفا   ألن   توسوع فيدموا موا ب  توسوع فوى 

أصل  موا أنوت معنيوا بوى ، يقودم الجوار والمجورور علوى  «ما بى أنت معنيا»بيرهما ، و لك نحو 

بالبنواء ـو  «عنوى فوالن بفوالن»سم مع بقاء الخبر مؤخرا عل ابسم ، ومعنى   هو الوصف مل اب

 إ ا اهتم بومر .ـ  للمجدول
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وأخوايدا ، وهوى مول األفعوال الناسوخة ،  «وان»وحروف ، وسبظ الكالم على 

وسوويويى الكووالم علووى البوواىى ، و ووور المصوونف فووى هووذا الفصوول موول الحووروف 
 وهو   ما ، وب ، وبت ، وإن. «وان»عمل  ىسما  عمل [الناسخة]

فز ود  «ما ز ود ىوائم»فلغة بنى يميم أندا ب يعمل شيوا   فتقول    «ما»أما 

مرفوع باببتداء ، وىائم   خبر  ، وب عمل لما فوى شوىء مندموا   و لوك ألن   
وعلى الفعول  «ما ز د ىائم»حرف ب  ختّص   لدخول  على ابسم نحو    «ما»

ومووا ب  خووتص فحقوو  أّب  عموول ، ولغووة أهوول الحجوواز  «مووا  قوووم ز وود» نحووو  

لشبددا بدا فى أندا لنفى الحال عند اإلطوالّ   فيرفعوون  «ليه»إعمالدا وعمل 
ما هرذا )ىال هللا يعالى  «ما ز د ىائما»بدا ابسم ، و نصبون بدا الخبر ، نحو   

هاتِِهمْ )وىال يعالى    (بََشراً   الشاعر   وىال (ما ُهنَّ أُمَّ
 ـ  (75)

 أبناؤهوووووووووووووووا متكنّفوووووووووووووووون أبووووووووووووووواهم 

 حنقوووووو الّصووووودور ، وموووووا هوووووم أوبنهوووووا   

  
__________________ 

 البيت مل الشواهد التى ب  عرف ىائلدا   وىد أنشد  أبو على ولم  نسب  ، وىبل  ىول   ـ  75

 أنوووووووووووووا النّوووووووووووووذ ر بحوووووووووووووّرة مسووووووووووووووونّةو

 يصووووووووووول الجيووووووووووووش إلووووووووووويكم أىوانهوووووووووووا   

  
أصول   «بحورة»المعلوم الوذو  خووف القووم بموا  ودهمدم مول عودو ونحوو   «النوذ ر»اللغة   

أىوانهوا »األر   ات الحجارة السون ، وأران من  هنا الكتيبة السوناء لكثرة ما يحمل مل الحد ود 

أو أبنواء هووذ  الكتيبوة التوى  نوذرهم بدووا ، وأران  «أبناؤهوا»جموع ىوون ، وهوى الجماعوة موول الخيول 

متكنفووو »أو   ىوود احتوواطوا بوو  ، والتفوووا حولوو  ، و ووروو  «متكنفووون»قائوود رجالدووا ، وأبوواهم   ال

 باإلضافة. « بائدم
أبنوواء   مبتوودأ ، وأبنوواء مضوواف وضوومير الغائبووة العائوود إلووى الحوورة  «أبناؤهووا»اإلعووراب   

ألنو  جموع اسوم  «متكنفوون»أبوا   مفعوول بو  لقولو   «أبواهم»خبر المبتودأ  «متكنفون»مضاف إلي  

و خبوور ثووان ، وحنقووو مضوواف ،  «حنقووو»ا مضوواف وضوومير الغووائبيل مضوواف إليوو  فاعوول ، وأبوو

 اسم ما مبنى «هم»نافية حجاز ة  «وما»مضاف إلي   «الصدور»
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 لكل ب يعمل عندهم إب بشروط ستة ،  ور المصنف مندا أربعة  

ما إن ز ود »فان ز دت بطل عملدا ، نحو    «إن»األول   أّب  زان بعدها 
 .(1)ىائم ، وب  جوز نصب  ، وأجاز  لك بعضدم برفع  «ىائم

  فووال  جوووز  «مووا ز وود إّب ىووائم»الثووانى   أب  نووتقص النّفووى بوواّب ، نحووو   

َومررا أَنَررا إِالَّ )وىولوو     (مررا أَْنرتُْم إِالَّ بََشررٌر ِمثْلُنررا)وقولوو  يعووالى   و ] «ىووائم»نصوب 

 .(2)[ خالفا لمل أجاز  (نَِذيرٌ 
__________________ 

منصوووب بالفتحووة ال وواهرة ، وأوبن  «مووا»أوبن   خبوور  «أوبنهووا»علووى الضووم فووى محوول رفووع 

 مضاف وها ضمير الحرة مضاف إلي 

فرفوع بدوا  «لويه»النافيوة عمول  «موا»حيوث أعمول  «وموا هوم أوبنهوا»الشاهد فيو    ىولو  

 ابسم محال ، ونصب خبرها لف ا ، و لك لغة أهل الحجاز.
بعودها واسوتدل علوى  لوك  «إن»عمل ليه مع ز انة  «ما»سكيت ، إعمال ( أجاز  عقوب بل ال1)

 بقول الشاعر  

 بنووووووووووى بدانووووووووووة مووووووووووا إن أنووووووووووتم  هبووووووووووا

 ب صووووووووور فا ، ولكووووووووول أنوووووووووتم الخوووووووووزف و   

  
خبرهووا ،  « هبووا»و اسوومدا ،  «أنووتم»و نافيووة ،  «مووا»وزعووم أن الروا ووة بالنصووب ، وأن 

، ومووع يسووليم صووحة  «مووا»ع علووى إهمووال بووالرف «مووا إن أنووتم  هووب»وجمدووور العلموواء  روونوو  

 زائدة ، ولكندا نافية مؤودة لنفى ما. «إن»الروا ة بالنصب فانا ب نسلم أن 
عمول لويه  «موا»إلى أن   جوز إعمال ـ  ويبع  الشلوبيلـ  (  هب  ونه بل حبيب شيد سيبو  2)

 مع انتقا  نفى خبرها باب ، وىد استدل على  لك بقول الشاعر  

 إّب منجنونوووووووووووا بوهلووووووووووو   موووووووووووا الووووووووووودهرو

 موووووووووا صووووووووواحب الحاجوووووووووات إب معوووووووووذّباو   

  
فوى الشوطر  «موا»خبرهوا ، وأن  «منجنونوا»و اسمدا ،  «الدهر»و نافية ،  «ما»فزعم أن 

 خبرها ، وبقول الشاعر   «معذبا»و اسمدا ،  «صاحب الحاجات»و الثانى نافية وذلك ، 
 مووووووووووا حووووووووووّظ الّووووووووووذو بعثووووووووووو ندوووووووووواراو

 اب سوووووووووووووووووووورّ ليلوووووووووووووووووووو  إّب نكووووووووووووووووووووو   
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الثالث   أّب  تقدم خبرها على اسمدا وهو بير ظرف وب جار ومجورور 

 «موا ىائموا ز ود»  فوال يقوول    «موا ىوائم ز ود»  فان يقدّم وجب رفع  ، نحوو   
 .(1)وفى  لك خالف 

__________________ 

 باب. فما   نافية ، وحظ   اسمدا ، ونكاب   خبرها ، وىد جاء ب  منصوبا مع وون  مسبوىا

وجمدور البصر يل ب  قبلون نبلة هذ  الشواهد ، و ؤولوندا ، فمما أولوا بو  البيوت األول 

مفعول ب  لفعل محذوف ، والتقد ر   وموا الودهر إب  شوب  منجنونوا ، وجملوة الفعول  «منجنونا»أن 

حب فوى الشوطر الثوانى   أو وموا صوا «معوذبا»وفاعل  فى محل رفوع خبور المبتودأ ، وووذلك ىولو  

الحاجووات إب  شووب  معووذبا ، وبعضوودم  قووول   منجنونووا مفعووول مطلووظ لفعوول محووذوف علووى يقوود ر 

مضاف ، ومعذبا لويه اسوم مفعوول ، بول هوو مصودر ميموى بمعنوى التعوذ ب ، فدوو أ ضوا مفعوول 

مطلووظ لفعوول محووذوف ، ونكوواب فووى البيووت الثووانى اسووم مصوودر   فدووو وووذلك مفعووول مطلووظ لفعوول 

مووا الوودهر إب  وودور نوران منجنووون ، ومووا صوواحب الحاجووات إب  عووذب محووذوف ، والتقوود ر   و

معذبا أو يعذ با ، وما حظ الذو  فسد إب  نكل ب  نكاب أو ينكويال ، وهوذ  الجمول الفعليوة ولدوا فوى 

 محل رفع أخبار للمبتد ت الواىعة بعد ما النافية فى المواضع الثالثة.
ا إعمال ليه مع يقدم خبرها على اسمدا ، واسوتدل (  هب بعض النحاة إلى أن   جوز إعمال م1)

 على  لك بقول الفرزنّ  

 فوصوووووووووووبحوا ىووووووووووود أعوووووووووووان هللا نعموووووووووووتدم 

 إ  هوووووووم ىووووووور   ، وإ  موووووووا موووووووثلدم بشووووووور   

  
ىالوا   ما نافية عاملة عمل ليه ، ومثل   خبرها مقودم منصووب ، والضومير مضواف إليو  

  ة بنصب مثل.، وبشر   اسمدا يوخر عل خبرها ، وزعموا أن الروا
والجمدور  وبون  لك ، وب  قرون هذا ابستشودان ، ولدوم فوى الورن علوى هوذا البيوت ثالثوة 

 أوج   
األول   إنكوار أن الروا وة بنصووب مثول ، بوول الروا وة عنودهم برفعوو  علوى أنوو  خبور مقوودم ، 

 وبشر   مبتدأ مؤخر.
 هذا ، فان الشاعر ىد أخطو فى «مثل»والثانى   أن  على فر  يسليم نصب 
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و ،  «ما فى الدار ز ود»فان وان ظرفا أو جارا ومجرورا فقدمت  فقلت   

فمول  ؟حينوذ   هل هوى عاملوة أم ب «ما»فاختلف الناس فى  «ما عندك عمرو»
جعلدا عاملة ىال   إن ال رف والجار والمجرور فى موضع نصب بدا ، ومل 

بوران للمبتودأ الوذو لم  جعلدا عاملة ىال   إندموا فوى موضوع رفوع علوى أندموا خ

بعودهما ، وهووذا الثووانى هوو ظوواهر وووالم المصوونف   فانو  شوورط فووى إعمالدووا أن 
علووى الترييووب الووذو زوول ، وهووذا هووو المووران  «موا» كوون المبتوودأ والخبوور بعوود 

أو   علم ، و عنى بو  أن  كوون المبتودأ مقودّما والخبور  «ويرييب زول»بقول    

شويوا ، سوواء ووان الخبور  «ما»ر ب يعمل مؤخرا ، ومقتضا  أن  متى يقدّم الخب
 ظرفا أو جارا ومجرورا ، أو بير  لك ، وىد صّرح بدذا فى بير هذا الكتاب.

الشرط الرابع   أّب  تقدم معمول الخبر على ابسم وهوو بيور ظورف وب 

فال  جوز  «ما طعامك ز د  ول»جار ومجرور   فان يقدم بطل عملدا ، نحو   
بقاء العمل مع يقدم الخبر  جيوز بقواء العمول موع يقودم  ومل أجاز « ول»نصب 

 المعمول بطر ظ األولى   لتوخر الخبر ، وىد  قال   ب  لزم  لك   لما فى
__________________ 

والسر فى  لك الخطو أن  يميمى ، وأران أن  تكلم بلغة أهول الحجواز ، فلوم  عورف أندوم ب  عملوون 

 ، ولعل  وجد خبر ليه ىد جاء متقدما علوى اسومدا ، فتووهم أن مواإ ا يقدم الخبر على ابسم  «ما»

فورع عول لويه فوى العمول ، وأن  «موا»يعطى حكمدوا ، ولوم  لتفوت إلوى أن ـ  لكوندا بمعنى لبهـ 

 الفرع ليه فى ىوة األصل.

والثالووث   سوولمنا أن الروا ووة ومووا  ووذورون ، وأن الشوواعر لووم  خطووىء. ولكنووا ب نسوولم أن 

بل هو مبنى على الفت  فى محل رفع خبر مقدم ، وبشر   مبتدأ مؤخر ، وإنموا منصوب ،  «مثل»

ألندا اوتسبت البناء مل المضاف إلي  ، وجاز  لوك البنواء ولوم  جوب ، ولدوذا شوواهد  «مثل»بنيت 

َْ ما أَنَّكُْم تَْنِطقُونَ )وثيرة مندا ىول  يعالى    فة لحظ موع فمثل فى هذ  اآل ة الكر مة ص (إِنَّهُ لََحيي ِمثْ

 أن حقا مرفوع ومثل مفتوح   فوجب أن  كون مبنيا على الفت  فى محل رفع.
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اإلعمووال مووع يقوودّم المعمووول موول الفصوول بوويل الحوورف ومعمولوو  ، وهووذا بيوور 

 موجون مع يقدم الخبر.
موا »فان وان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا لم  بطول عملدوا ، نحوو   

  ألن ال وروف والمجورورات  توّسوع  «يّواعندك ز د مقيما ، وموا بوى أنوت معن

 فيدا ما ب  توسع فى بيرها.
وهذا الشرط مفدوم مل والم المصنف   لتخصيص  جواز يقود م معموول 

 الخبر بما إ ا وان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا.

   فووان يكووررت بطوول عملدووا ، نحووو   «مووا»الشوورط الخووامه   أّب يتكوورر 
فوال  جووز  [نافية ، والثانية نفت النفوى   فبقوى إثبايوا فاألولى] «ما ما ز د ىائم»

 .(1)وأجاز  بعضدم  «ىائم»نصب 

الشرط السانس   أّب  بدل مول خبرهوا موجوب ، فوان أبودل بطول عملدوا ، 
فبشىء   فى موضع رفع خبور عول  «ما ز د بشىء إب شىء ب  عبو ب » نحو  

 المبتدأ الذو
__________________ 

متكررة فى ووالم فالثانيوة   إموا أن يكوون نافيوة لنفوى األولوى ، وإموا أن يكوون  «ام»( إ ا رأ ت 1)

نافية مؤودة لنفى األولى ، وإما أن يكون زائدة ، فا ا وانت الثانية نافية لنفوى األولوى صوار الكوالم 

إثبايووا   ألن نفووى النفووى إثبووات ، ووجووب إهمالدمووا جميعووا ، وإ ا وانووت الثانيووة زائوودة وجووب إهمووال 

األولوى نافيوة  «موا»الزائودة ، وإن وانوت  «إن»إ ا اىترنوت بدوا  «موا»ألولى أ ضا عند مل  دمول ا

 والثانية مؤودة لنفى األولى جاز لك حينوذ اإلعمال ، وعلى هذا ورن ىول الراجز  

 ب  نسووووووووووووك األسووووووووووووى يوّسوووووووووووويا ، فمووووووووووووا

 موووووووووا مووووووووول حموووووووووام أحووووووووود مستعصوووووووووما   

  
لدا ، وأحد   اسومدا ، ومستعصوما   خبرهوا ، ومول  فما األولى هنا   نافية ، والثانية مؤودة

 حمام   جار ومجرور متعلظ بمستعصم ، وأصل الكالم   فما أحد مستعصما مل حمام.
عند يكررها على أن  اعتبور الثانيوة  «ما»وبعد   فان   جب أن  حمل والم مل أجاز إعمال 

 .مؤودة لنفى األولى   فيكون الخالف فى هذا الموضوع بير حقيقى
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، وأجواز   «موا»وب  جوز أن  كوون فوى موضوع نصوب خبورا عول  «ز د»هو 

فووى هووذ  المسووولة محتموول للقوووليل ! ـ رحموو  هللا يعووالىـ  ىوووم ، ووووالم سوويبو  
أعنى القول باشتراط أّب  بودل مول خبرهوا موجوب ، والقوول بعودم ـ  المذوور ل

ز ود بشوىء ، إلوى موا »وهوو ـ  فان  ىال بعد  ور المثال الموذوورـ  اشتراط  لك

اسووتوت اللغتووان ،  عنووى لغووة الحجوواز ولغووة يموويم ، واختلووف شووّراح   ـوو  « خوور 
فقووال ىوووم   هووو راجووع إلووى  «اسووتوت اللغتووان»الكتوواب فيمووا  رجووع إليوو  ىولوو    

في  ، فاسوتوت اللغتوان فوى  «ما»لـ  والمران أن  ب عمل «إّب »ابسم الواىع ىبل 

أب  بودل مول خبرهوا  «موا»وا فوى إعموال أن  مرفوع ، وهؤبء هم الوذ ل شورط
، والمران أن   كون  «إب»موجب ، وىال ىوم   هو راجع إلى ابسم الواىع بعد 

حجاز ووة ، أو يميميووة ، وهووؤبء هووم الووذ ل لووم  «مووا»سووواء جعلووت  (1)مرفوعووا 

أب  بوودل موول خبرهووا موجووب ، ويوجيوو  ووول موول  «مووا» شووترطوا فووى إعمووال 
 ب  ليظ بدذا المختصر.ـ  وهو الثانىـ  ر مندماالقوليل ، ويرجي  المختا

* * * 

 رفووووووووع معطوووووووووف بلكوووووووول أو ببوووووووول و

(2)مل بعد منصووب بموا الوزم حيوث حول    
 

  
__________________ 

الرفوع والنصوب ، أموا  «إب»الواىع بعد  «شىء»( ظاهر هذا الكالم لبه بسد د ، بل  جوز فى 1)

، سوواء أعملوت موا أم أهملتدوا ، الثوانى علوى أنو  بودل  النصب فعلى أحد وجديل   األول ابستثناء

مول شووىء المجوورور بالبوواء الزائودة بشوورط أن يكووون مووا عاملووة ، وأموا الرفووع فعلووى أحوود وجدوويل   

األول أن  كون خبرا لمبتدأ محذوف ، ووون  ىيول   إب هوو شوىء ب  عبوو بو  ، وب فورّ علوى هوذا 

والثانى أن  كون بدب مل شىء األول بشرط أن يكوون  الوج  بيل أن يكون ما عاملة ، أو مدملة ،

 ما مدملة.

و اآليوووى ، ورفوووع مضووواف  «الوووزم»مفعوووول بووو  مقووودم علوووى عاملووو  ، وهوووو ىولووو   «ورفوووع»( 2)

 «أو ببل»لظ بمعطوف جار ومجرور متع «لكل»مضاف إلي   «معطوف»
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عاطف فال  خلو   إما أن  كون مقتضويا لي جواب  «ما»إ ا وىع بعد خبر 

 وب.، أ
بول »و لوك نحوو ـ  فان وان مقتضيا لي جاب يعيل رفع ابسم الواىع بعد 

  فيجووب رفووع  «بوول ىاعوود»أو  «مووا ز وود ىائمووا لكوول ىاعوود»فتقووول   ـوو  «، ولكوول

 «لكل هو ىاعد ، وبل هوو ىاعود»ابسم على أن  خبر مبتدأ محذوف ، والتقد ر 
يعموول فووى  ب «مووا»  ألن  «مووا»عطفووا علووى خبوور  «ىاعوود»وب  جوووز نصووب 

 الموجب.

جواز ـ  والواو ونحوهواـ  وإن وان الحرف العاطف بير مقتض لي جاب
و جووز  «موا ز ود ىائموا وب ىاعودا»النصب والرفع ، والمختار النصوب ، نحوو 

وب هووو »وهووو خبوور لمبتوودأ محووذوف ، والتقوود ر  «وب ىاعوود»الرفووع   فتقووول   

 .«ىاعد
بول ، »ا وىع ابسم بعود ففدم مل يخصيص المصنف وجوب الرفع بما إ 

 أن  ب  جب الرفع بعد بيرهما. «ولكل

* * * 

 بعووووود موووووا ولووووويه جوووووّر البوووووا الخبووووورو

(1)بعوووووود ب ونفووووووى وووووووان ىوووووود  جووووووّر و   
 

  
__________________ 

و جوار ومجوورور متعلوظ برفوع ، وبعود مضوواف  «مول بعود»السووابظ  «بلكول»معطووف علوى ىولو  

فعوول أموور ، وفاعلوو   «الووزم»علووظ بمنصوووب جووار ومجوورور مت «بمووا»مضوواف إليوو   «منصوووب»

ظورف متعلوظ بوالزم ، مبنوى علوى الضوم فوى محول  «حيوث»ضمير مستتر في  وجوبا يقد ر  أنت 

فعل ما  ، وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو ، والجملة مل حول وفاعلو   «حل»نصب 

 فى محل جر باضافة حيث إليدا.

ىصود لف و    مضواف  «موا»و ى ، وبعود مضواف ، اآليو «جور»ظرف متعلظ بقول   «وبعد»( 1)

 فعل «جر»طوف على ما ىصد لف   أ ضا   مع «وليه»إلي  



 309  ..................................................................... شرح ابل عقيل   الجزء األول 

لَْيَس هللاُ أَ )نحو ىول  يعالى    «ليه ، وما»يزان الباء وثيرا فى الخبر بعد 

را) و (لَْيَس هللاُ بِعَِنيٍن ِذي اْنتِقرامٍ أَ ) و (بِكاٍف َعْبَدهُ  ٍْ َعمَّ  و (يَْعَملُرونَ  َومرا َربُّرَك بِغافِر
ٍم ِلْلعَبِيدِ ) بكوندا حجاز ة خالفا  «ما»وب يختص ز انة الباء بعد  (َوما َربَُّك بَِظًّلَّ

رحمدموا هللا ـ  لقوم ، بل يزان بعدها وبعود التميميوة ، وىود نقول سويبو   والفوّراء

عول بنوى يمويم   فوال التفوات إلوى مول منوع  لوك ،  «ما»ز انة الباء بعد ! ـ يعالى
 .(1)وجون فى أشعارهم وهو م

وىد اضطرب رأو الفارسّى فى  لك   فمورة ىوال   ب يوزان البواء إب بعود 

 الحجاز ة ، ومرة ىال   يزان فى الخبر المنفى.
 وقول    «ب»وىد ورنت ز انة الباء ىليال فى خبر 

__________________ 

ظورف متعلوظ بقولو   «وبعود»مفعول بو  لجور  «الخبر»ىصر للضرورة   فاعل جر  «البا»ما  

معطووف علوى ب ،  «ونفوى»ىصود لف و    مضواف إليو   «ب»و اآليى ، وبعد مضواف ،  « جر»

فعول مضوارع  « جور»حورف يقليول  «ىود»ىصود لف و    مضواف إليو   «ووان»و ونفى مضواف ، 

 مبنى للمجدول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى الخبر.

 (  305)لفرزنّ  مدح معل بل أوس ، والفرزنّ يميمى وما ىلنا لك  نفا ( مل  لك ىول ا1)

 لعمووووووووورك مووووووووووا معووووووووول بتووووووووووارك حفّوووووووووو  

 ب منسوووووووووووووووىء معووووووووووووووول وب متيّسووووووووووووووورو   

  
بيور العاملوة بسوبب فقودان شورط مول شوروط عملدوا ،  «موا»ثم إن الباء ىد نخلت فى خبر 

 و لك وما فى ىول المتنخل الدذلى  
 لعموووووووووووووورك مووووووووووووووا إن أبووووووووووووووو مالووووووووووووووك 

 ا  ، وب بضوووووووووووووووووعيف ىوووووووووووووووووووا  بوووووووووووووووووو   

  
وىود أنخول  ؟فوبو مالك مبتدأ ، وب عمل لما في    لكون  ىد جاء مسبوىا بوان الزائودة بعود موا

عاملوة أو حجاز وة  «موا»فودل  لوك علوى أن ووون ـو  «بووا »وهو ىولو  ـ  الباء فى خبر هذا المبتدأ

 ليه بشرط لدخول الباء على خبرها.
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 ـ  (76)

 و شوووووفاعةفكووووول لوووووى شوووووفيفا  ووووووم ب  

 بمغوووول فتوووويال عوووول سوووووان بوووول ىووووارب    

  

 وقول    «لم»بـ  المنفية «وان» [مضارع]وفى خبر 
 ـ  (77)

 إن مووودّت األ ووودو إلوووى الوووّزان لوووم أوووول و

 بوووووووعجلدم   إ  أجشووووووع القوووووووم أعجوووووول    

  
__________________ 

عليو  وسولم ،   خاطوب فيو  رسوول هللا صولّى هللاـ  البيوت لسووان بول ىوارب األسودو الدوسوىـ  76

 وىبل  ىول   

 فوشووووووووووووووودد أّن هللا ب شوووووووووووووووىء بيووووووووووووووور  

 أنّوووووووووك موووووووووومون علوووووووووى ووووووووووّل بائوووووووووب و   

  

 أنّوووووووووووك أننوووووووووووى المرسوووووووووووليل وسووووووووووويلةو

 إلوووووووى هللا  وووووووا ابووووووول األوووووووورميل األطا وووووووب    

  

 فمرنوووووووا بموووووووا  وييوووووووك  وووووووا خيووووووور مرسووووووول 

 إن وووووووان فيمووووووا جوووووووت شوووووويب الووووووذّوائب و   

  
 كون فى شظ النواة.هو الخي  الرىيظ الذو   «فتيال»اللغة   

 «لوى»فعل أمر ناىص ، واسم  ضمير مستتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت  «فكل»اإلعراب   

منصووب علوى ال رفيوة  « ووم»خبور ووان  «شوفيعا»اآليوى  «شوفيعا»جار ومجرور متعلظ بقولو  

اسومدا مرفووع بووالواو نيابوة عوول  « و»نافيوة يعموول عمول لوويه  «ب»الزمانيوة ناصوب  ىولوو  شوفيعا 

الباء زائدة ، مغل خبور ب ، وهوو اسوم  «بمغل»مضاف إلي   «شفاعة»و ة ، و و مضاف ، الضم

مفعولو   «فتويال»و  رفع فاعال و نصب مفعوب ، وفاعل  ضومير مسوتتر فيو  ، ـ  فعل  متعدـ  فاعل

 «ىووارب»و صووفة لسوووان ، وابوول مضوواف ،  «ابوول»جووار ومجوورور متعلووظ بمغوول  «عوول سوووان»

 مضاف إلي .
حيث أنخول البواء الزائودة علوى خبور ب النافيوة وموا يودخل علوى  «بمغل»  ىول  الشاهد في  

 خبر ليه وعلى خبر ما.
البيووت للشوونفرو األزنو ، وأوثوور الوورواة علووى أن اسووم  هووو لقبوو  ، والبيووت موول ىصوويدي  ـ  77

 وأولدا ىول    «بمية العرب»المشدورة بيل المتونبيل باسم 

 أىيموووووووو بنوووووووى أّموووووووى صووووووودور مطيّسوووووووكم 

 فوووووووووانّى إلوووووووووى ىووووووووووم سوووووووووواوم ألميوووووووووول    
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  «ب»فووووووى النّكوووووورات أعملووووووت ولوووووويه 
(1) ا العمووووال  «إن»و  «بت»ىوووود يلووووى و   

 

  
__________________ 

هذ  ونا ة عول طلوب ابسوتعدان لع وائم األموور والجود فوى  «أىيموا صدور مطيكم»اللغة   

 وؤ ن  «فوانى إلوى ىووم سوواوم إلود»طلب المعالى ،  قول   جدوا فى أموروم وانتبدووا مول رىوديكم 

إن بفلووتكم يوجووب ابريحووال عوونكم ، وإن مووا  !ىوموو  بونوو  مريحوول عووندم ومفووارىدم ، ووونوو   قووول

ـ  الجشوع «أجشوع القووم»أعا ل مل يراخيكم وإىراروم بالضيم لخليظ بون  زهدنى فى البقاء بينكم 

أفعوول يفضوويل ، ألن هووو صووفة مشووبدة بمعنووى عجوول ، ولوويه  «أعجوول»أشوود الطمووع ـ  بالتحر ووك

المعنى  وبا  ، إ  ليه مران  أن األشد عجلة هو الجشع ، ولكل برضو  أن  قوول   إن مول  حود  

 من  مجرن العجلة إلى الطعام هو الجشع ، فافدم  لك.

مد   فعل ما  فعول الشورط ، مبنوى للمجدوول ، مبنوى  «مدت»شرطية  «إن»اإلعراب   

جووار  «إلووى الووزان»نائووب فاعوول لموود  «األ وودو»التونيووث علووى الفووت  فووى محوول جووزم ، والتوواء يوواء 

فعوول مضووارع  «أووول»حوورف نفووى وجووزم وىلووب  «لووم»السووابظ  «موودت»ومجوورور متعلووظ بقولوو  

البواء زائودة  «بووعجلدم»ناىص ، وهو جواب الشرط ، واسم  ضمير مستتر في  وجوبا يقد ر  أنوا 

دورهوا اشوتغال المحول بحرووة ، أعجل   خبر أول ، منصوب بفتحة مقدرة على  خر  منوع مول ظ

ولموة نالوة علوى التعليول ىيول    «إ »حرف الجر الزائد ، وأعجل مضاف والضومير مضواف إليو  

 «أجشوع»و السوابظ ،  «أعجول»هى حينوذ حرف ، وىيل   هى ظرف ، وعلي  فدوو متعلوظ بقولو  

 خبر المبتدأ. «أعجل»مضاف إلي   «القوم»و مبتدأ ، وأجشع مضاف ، 
 حيث أنخل الباء الزائدة على خبر مضارع وان المنفى بلم. «بوعجلدم»ىول   الشاهد في   

نفوى  «نفوى ووان»واستشدان الشارح بدذا البيت  دل على أن  فدم أن موران المصونف بقولو  

هذ  المانة أعم مل أن يكوون بلفوظ الماضوى أو بلفوظ المضوارع ، وأعوم مول هوذ  العبوارة التوى فوى 

  ألن الفعول الناسود  شومل ووان  «وبعود نفوى فعول ناسود»بو  التسوديل األلفية ىول المصنف فى وتا

 وأخوايدا ، وظل وأخوايدا ، بوو صيغة وانت هذ  األفعال.
أعمول   فعول موا   «أعملوت»اآليوى  «أعملوت»جار ومجرور متعلظ بقول   «فى النكرات»( 1)

 جار ومجرور متعلظ «وليه»مبنى للمجدول ، والتاء للتونيث 
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 فوووى سووووو حووويل عمووول  «بت»لوووـ  مووواو

(1)حوذف  و الّرفووع فشووا ، والعكووه ىووّل و   
 

  

أربعووة ، وىوود يقوودّم الكووالم علووى  «لوويه»يقوودّم أن الحووروف العاملووة عموول 
 .«إن»و  «بت»و  «ب»و ور هنا  «ما»

، وموووذهب يمووويم  «لووويه»فموووذهب الحجووواز يل إعمالدوووا عمووول  «ب»أّموووا 

 (2)إهمالدا 
__________________ 

أو صووفة لموصوووف محووذوف ، والتقوود ر   إعموواب مموواثال إعمووال لوويه  «ب»موول  بمحووذوف حووال

فاعول  «بت»فعول مضوارع  «يلوى»حورف يقليول  «وىود»ىصد لف     نائوب فاعول أعملوت  «ب»

بودل أو عطوف بيوان أو  «العمال»اسم إشارة مفعول ب  لتلى  « ا»معطوف على بت  «وإن»يلى 

إعماب ممواثال إلعموال لويه ، وىود  «ب»أعملت فى النكرات  نعت بسم اإلشارة ، ويقد ر البيت  

 يلى بت وإن هذا العمل.

جوار ومجورور  «فوى سووو»جار ومجرور متعلظ بمحذوف خبور مقودم  «لالت»نافية  «ما»( 1)

مبتودأ مووؤخر  «عمول»مضواف إليو   «حويل»و مضوواف ،  «سووو»و متعلوظ بقولو  عمول اآليوى ، 

و بمعنوى صواحب   مضواف إليو  ، و و مضواف  «و »و مبتودأ ، وحوذف مضواف ،  «وحوذف»

فعل ما  ، وفاعل  ضمير مستتر في  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى  «فشا»مضاف إلي   «الرفع»

فعوول مووا  ،  «ىوول»مبتوودأ  «والعكووه»حووذف  و الرفووع ، والجملووة فووى محوول رفووع خبوور المبتوودأ 

لة فى محل رفع خبور المبتودأ وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى العكه ، والجم

 الذو هو العكه.

ويقد ر البيت   وما لالت عمل فى بير لفظ حيل وما وان بمعنا  ، وحوذف صواحب الرفوع 

ـ  وهوو حوذف المنصووب وإبقواء المرفووعـ  مل معموليدا مع بقاء المنصوب فاش وثير ، والعكه

 ىليل.
بالنسوبة إلوى لغوة مخصوصوة إب  لوم  صورح أحود بوون إعموال ب عمول لويه»( ىال أبو حيوان   2)

صاحب المغرب ناصر المطورزو ، فانو  ىوال فيو    بنوو يمويم  دملوندوا ، وبيورهم  عملدوا ، وفوى 

ووالم الزمخشوورو   أهوول الحجوواز  عملوندمووا نون طيووىء ، وفووى البسووي    القيوواس عنوود يموويم عوودم 

 ذا مع والم الشارح.وان ر ه «إعمالدا ، و حتمل أن  كونوا وافقوا أهل الحجاز على إعمالدا
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   (1)وب يعمل عند الحجاز يل إب بشروط ثالثة 

،  «ب رجول أفضول منوك»أحدها   أن  كون ابسم والخبر نكرييل ، نحو 
 ومن  ىول   

 ـ  (78)

 يعوووووّز فوووووال شوووووىء علوووووى األر  باىيوووووا

 ب وزر مّمووووووووووا ىضووووووووووى هللا واىيوووووووووواو   

  
__________________ 

عمول لويه شورطان   أولدموا   أب يكوون لنفوى الجونه نصوا    «ب»( وبقى مل شروط إعموال 1)

فان وانت لنففى الجونه نصوا عملوت عمول إن المؤوودة التوى ينصوب ابسوم ويرفوع الخبور ، وبنوى 

اسمدا حينوذ على الفت  إن لم  كل مضافا وب شبيدا ب  ، والشرط الثانى   أب  تقدم معموول الخبور 

 أهملت. «رجل مقيم وب امرأة ب عندك»على اسمدا ، فان يقدم نحو 

 هذا البيت مل الشواهد التى لم  ذوروا لدا ىائال معينا.ـ  78

أموور موول التعووزو ، وأصوول  موول العووزاء ، وهووو التصووبر والتسوولى علووى  «يعووز»اللغووة   

اسم فاعل مل الوىا وة ، وهوى الرعا وة  «واىيا»هو الملجو ، والواىى ، والحافظ  «وزر»المصائب 

 والحفظ.
ى   اصبر علوى موا أصوابك ، ويسول عنو    فانو  ب  بقوى علوى وجو  األر  شوىء ، المعن

 وليه لالنسان ملجو  قي  و حف   مما ىضا  هللا يعالى.
الفواء  «فوال»فعل أمر ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت  «يعز»اإلعراب   

ار ومجرور متعلوظ بقولو  ج «على األر »اسمدا  «شىء»يعليلية ، وب   نافية يعمل عمل ليه 

نافيووة  «وب»خبوور ب  «باىيووا»اآليووى ، و جوووز أن  كووون متعلقووا بمحووذوف صووفة لشووىء  «باىيووا»

مل   حرف جر ، وما   اسوم موصوول مبنوى علوى السوكون فوى محول جور  «مما»اسمدا  «وزر»

 محول فعل وفاعل ، والجملوة ب «ىضى هللا»اآليى  «واىيا»بمل ، والجار والمجرور متعلظ بقول  

 خبر ب. «واىيا»و مما ىضا  هللا ،  لدا صلة الموصول ، والعائد محذوف يقد ر   
فى الموضعيل عمول  «ب»حيث أعمل  «ب شىء باىيا ، وب وزر واىيا»الشاهد في    ىول  

 ليه ، واسمدا وخبرها نكريان.
 ليه لدا عمل أصال ، بفى «ب»هذا ، وىد  هب أبو الحسل األخف  إلى أن 
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 وىول   
 ـ  (79)

 نصوووووريك إ  ب صووووواحب بيووووور خوووووا ل 

 فبّوئووووووووت حصوووووووونا بالكموووووووواة حصووووووووينا   

  
__________________ 

يعمول الرفوع فوى  «ب»ابسم وب فى الخبر ، وأن ما بعدها مبتودأ وخبور ، و هوب الزجواج إلوى أن 

يل فاسوود ، ابسوم وب يعمول شويوا فوى الخبوور ، والخبور بعودها ب  كوون مووذوورا أبودا ، وووال الموذهب

وبيت الشاهد رن عليدما جميعا   فالخبر مذوور في  فكان  ور  رنا لما  هوب إليو  الزجواج ، وهوو 

 منصوب ، فكان نصب  رنا لما زعم  األخف .

هذا الشاهد ىد أنشد  أبو الفت  بل جنى ، ولم  نسب  إلى ىائل   ووذا ول مل وىفنوا علوى ووالم ـ  79

 بعد أبى الفت .ل   ور في  هذا البيت ممل جاء 

فعل ما  مبنى للمجدوول ، مول ىوولدم   بووأ  هللا منوزب ، أو أسوكن  إ وا   «بوئت»اللغة   

جمع ومى ، وهو الشجاع المتكمى فى سالح  ، أو   المسوتتر فيو  المتغطوى بو  ، وووان  «الكماة»

بيضووة موول عووانة الفرسووان المعوودون ل أن  كثووروا موول السووالح وعوودن الحوورب ، و لبسوووا الوودرع وال

والمغفر وبيورهل ، ألحود أمور ل ، األول   الدبلوة علوى شوجاعتدم الفائقوة ، والثوانى. ألندوم ىتلووا 

وثيرا مل فرسان أعدائدم ، فلكثير مل الناس عندهم ثارات   فدم  تحرزون مل أن  وخوذهم بعوض 

  وو الثارات على برة.
الزموان متعلوظ ظورف للماضوى مول  «إ »فعل وفاعل ومفعوول بو   «نصريك»اإلعراب   

و خبوور ب ، وبيوور مضوواف ،  «بيوور»اسوومدا  «صوواحب»نافيووة يعموول عموول لوويه  «ب»بنصوور 

الفوواء عاطفوووة ، بووّو    فعووول مووا  مبنوووى للمجدووول ، ويووواء  «فبوثوووت»مضووواف إليوو   «خووا ل»

جوار ومجورور  «بالكمواة»مفعوول ثوان  «حصونا»المخاطب نائب فاعل ، وهوو مقعوول أول لبوّو  

فوووى أول البيوووت ، وعنووودو أنوو   جووووز أن  تعلوووظ بقولووو   «نصووريك»قولووو  جعلوو  العينوووى متعلقوووا ب

 نعت لقول  حصنا السابظ. «حصينا»الذو بعد  ، بل هو أولى وأحسل  «حصينا»
حيووث أعموول ب مثول عموول لوويه   فرفووع بدووا  «ب صوواحب بيور خووا ل»الشواهد فيوو    ىولوو  

 ذهبى األخف  والزجاج.ونصب ، واسمدا وخبرها نكريان ، وهو أ ضا والبيت السابظ رن لم
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 وزعم بعضدم أندا ىد يعمل فى المعرفة ، وأنشد للنابغة  
 ـ  (80)

 بووووووودت فعووووووول  و ونّ ، فلّموووووووا يبعتدوووووووا

 يولّوووووت ، وبقّوووووت حووووواجتى فوووووى فؤان وووووا   

  

 حلّوووووت سووووووان القلوووووب ، ب أنوووووا بابيووووواو

 سووووووواها ، وب عوووووول حبّدووووووا متراخيوووووووا   

  
__________________ 

الجعدو ، أحد الشعراء المعمر ل ، أنرك الجاهليوة ، ووفود علوى النبوى صولّى البيتان للنابغة ـ  80

 هللا علي  وسلّم ، وأنشد  مل شعر  ، فدعا ل  ، والبيتان مل مختار أبى يمام.

أران أندا يفعل فعل صاحب المونة ، فحذف الفعل وأبقى المصودر ،  «فعل  و ون»اللغة   

بتشود د  «بقوت حواجتى»أعرضت ورجعوت  «يولت»  الونان المحبة ، ومثلـ  بتثليث الواوـ  والون

 «متراخيووا»طالبووا  «بابيووا»سووو داؤ  وهووى حبتوو  السوووناء  «سوووان القلووب»يروتدووا باىيووة ـ  القوواف

 متداونا في .
بدا   فعل ما  ، والتاء للتونيث ، والفاعول ضومير مسوتتر فيو  جووازا  «بدت»اإلعراب   

بنزغ الخافض ، أو   وفل ، وعندو أن  منصووب علوى ىال العينى   منصوب  «فعل»يقد ر  هى 

 « و»و أنوو  مفعووول مطلووظ لفعوول محووذوف ، أو   يفعوول فعوول مضوواف إلوود   وفعوول مضوواف ، 

ظوورف بمعنووى حوويل ناصووب  ىولوو   «فلمووا»مضوواف إليوو   «ون»و مضوواف إليوو  ، و و مضوواف ، 

باضوافة لموا إليدوا فعل وفاعل ومفعول ، والجملة فى محل جر  «يبعتدا»الذو هو جواب   «يولت»

يووولى   فعوول مووا  ، والتوواء للتونيووث ، والفاعوول ضوومير مسووتتر فيوو  جوووازا يقوود ر  هووى  «يولووت»

فوى »حاجة. مفعول ب  لبقت ، وحاجة مضاف و اء المتكلم مضاف إلي   «حاجتى»مثل   «وبقت»

حوول   فعوول مووا  ، والتوواء  «وحلووت»السووابظ  «بقووت»الجووار والمجوورور متعلووظ بقولوو   «فؤان ووا

مفعووول بوو  لحلووت ، وسوووان  «سوووان»تونيووث ، والفاعوول ضوومير مسووتتر فيوو  جوووازا يقوود ر  هووى لل

خبرهوا ،  «بابيوا»اسومدا  «أنوا»نافيوة يعمول عمول لويه  «ب»مضواف إليو   «القلب»و مضاف ، 

مفعول بو  لبواغ ، وسووو مضواف والضومير مضواف  سوو   «سواها»وفاعل  ضمير مستتر في  

الجار والمجورور متعلوظ بقولو  متراخيوا اآليوى  «عل حبدا»ب   نافية الواو عاطفة ، و «وب»إلي  

معطوووف علووى ىولوو  بابيووا  «متراخيووا»، وحووب مضوواف وضوومير المؤنثوو  الغائبووة مضوواف إليوو  

 السابظ.
مووع أن اسوومدا  «لوويه»النافيووة عموول  «ب»حيووث أعموول  «ب أنووا بابيووا»الشوواهد فيوو    ىولوو  

 وماـ  ول النحاة هذا البيت ونحو يو، وهذا شا  ، وىد  «أنا»معرفة ، وهو 
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البيت   فمرة ىال   إنو  موؤّول ، ومورة  [هذا]واختلف والم المصنف فى 

 .(1)إّن القياس علي  سائ   ىال  
 .«ب ىائما رجل»الشرط الثانى   أّب  تقدم خبرها على اسمدا   فال يقول 

جول إب أفضول ب ر»الشرط الثالث   أب  نتقض النّفوى بواّب   فوال يقوول   

 ، بل  جب رفع . «أفضل»بنصب  «مل ز د
 ولم  تعر  المصنف لدذ ل الشرطيل.

* * * 
__________________ 

لويه  «أنوا»بتووو الت وثيورة   أحودها   أن ىولو  ـ  أشار إلي  الشارح العالمة ، نقال عول المصونف

فلموا  «ب أرو بابيوا»ـ  علوى هوذاـ  اسما لال ، وإنما هو نائب فاعل لفعل محذوف ، وأصل الكالم

بوورز الضوومير المسووتتر ، وانفصوول أو  كووون الضوومير مبتوودأ ، وىولوو   «أرو»حووذف الفعوول ، وهووو 

، وجملووة الفعوول  «ب أنووا أرو بابيووا»حووال موول نائووب فاعوول فعوول محووذوف ، والتقوود ر  «بابيووا»

و الحوال وهوـ  المحذوف مع نائب فاعل  فى محل رفع خبر المبتدأ ، و كون ىود اسوتغنى بوالمعمول

عول العامول فيو  الوذو هوو الفعول المحوذوف ، وزعمووا أنو  لويه فوى هوذا ـ  «بابيا»الذو هو ىول  

التوو ل اريكاب شط  وب بلو فى التقد ر   فان مل سنل العربية ابستغناء بالمعمول عول العامول 

لخبور ، وما فى الحال السانة مسد الخبر المفصوحة عنو  ، وموا ايضو  لوك  لوك فوى بواب المبتودأ وا

 فافدم  لك ، وهللا  رشدك و توبك.

( الذو  هب إلى أن القياس على هذا البيت سائ  ، هو أبو حيوان ، شوارح وتواب التسوديل ببول 1)

فقوال أبوو حيوان فوى شورح هوذ   «ورفعدوا معرفوة نوانر»مالك   فان ابول مالوك ىوال فوى التسوديل ، 

  وشذ إعمالدوا فوى معرفوة فوى ىوول  (الك ر د ابل م)ىال المصنف فى الشرح »العبارة ما نص    

 البيت ا  ، وىد حذا المتنى حذو النابغة فقال   حلت سوان القلب ب أنا بابيا*و*  النابغة الجعدو

 إ ا الجوووووون لوووووم  ووووورزّ خالصوووووا مووووول األ و 

 فووووووال الحموووووود مكسوووووووبا ، وب المووووووال باىيووووووا   

  
جواز ابول جنوى إعموال ب فوى وىود أ (والمتكلم هو أبوو حيوان)والقياس على هذا سائ  عندو 

 ا  والم أبى حيان بحروف . «المعرفة ، و ور  لك فى وتاب التمام
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 النافيووة فمووذهب أوثوور البصوور يل والفووّراء أندووا ب يعموول شوويوا. «إن»وأمووا 

، وىووال بوو  موول  «لوويه»أندووا يعموول عموول ـ  خووال الفووّراءـ  ومووذهب الكوووفييل
الّسوّراج ، وأبوو علوى الفارسوّى ، البصر يل أبو العباس المبورن ، وأبوو بكور بول 

رحمو  ـ  وأبو الفت  بل جنى ، واختار  المصنف ، وزعم أن فوى ووالم سويبو  

 إشارة إلى  لك ، وىد ورن السماع ب    ىال الشاعر  ! ـ هللا يعالى
 ـ  (81)

 إن هووووووووووو مسووووووووووتوليا علووووووووووى أحوووووووووود

 إّب علووووووووووووى أضووووووووووووعف المجووووووووووووانيل    

  
__________________ 

 ن النحاة بدذا البيت ، ومع هذا لم  ذور كثر استشداـ  81

 ىائل معيل.
 اللغة والروا ة    روو عجز هذا البيت فى صور مختلفة  

 إحداها   الروا ة التى رواها الشارح.
 والثانية  

 * إب على حزب  المالعيل*

 والثالثة  
 * إب على حزب  المناحيه*

  الوب وة علوى الشوىء وملوك زموام هو اسم فاعل مل استولى ، ومعنا  وانوت لو «مستوليا»

جموع مجنوون ، وهوو مول  هوب عقلو  ، وأصول  عنود العورب مول خبلو   «المجوانيل»التصرف في  

 الجل ، والمناحيه فى الروا ة األخرو   جمع منحوس ، وهو مل حالف  سوء الطالع.
 المعنى   ليه هذا اإلنسان بذو وب ة على أحد مل الناس إب على أضعف المجانيل.

 «علووى أحوود»خبرهووا  «مسووتوليا»اسوومدا  «هووو»نافيووة يعموول عموول لوويه  «إن»إلعووراب   ا

جوار ومجورور  «على أضعف»أناة استثناء  «إب»السابظ  «مستوليا»جار ومجرور متعلظ بقول  

مضواف  «المجوانيل»و  قع موىوع المسوتثنى مول الجوار والمجورور السوابظ ، وأضوعف مضواف ، 

 إلي .
فرفووع بدووا  «لوويه»النافيووة عموول  «إن»حيووث أعموول  «و مسووتولياإن هوو»الشواهد فيوو    ىولوو  

 .«مستوليا»ابسم الذو هو الضمير المنفصل ، ونصب خبرها الذو هو ىول  
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 وىال  خر  
 ـ  (82)

 إن المووووووورء ميتوووووووا بانقضووووووواء حيايووووووو  

 لكووووووول بوووووووون  بغوووووووى عليووووووو  فيخوووووووذبو   

  
__________________ 

النافيوة ب يعمول  «إن» يل الوذ ل  هبووا إلوى أن وهذا الشاهد  رن على الفراء وأوثر البصور

شوويوا ، ب فووى المبتوودأ وب فووى الخبوور ، ووجوو  الوورن موول البيووت ورون الخبوور اسووما مفوورنا منصوووبا 

، وليه لدم أن  زعموا أن النصوب بدوا شوا   «إن»بالفتحة ال اهرة ، وب ناصب ل  فى الكالم إب 

إن أحود خيورا مول أحود »ر فى نحو ىول أهول العاليوة   لورون  فى الشعر وثيرا ، ولورون  فى النث

فى اآل وة الكر موة التوى يالهوا ! ـ رضى هللا عن ـ  ، وىد ىرأ بدذ  اللغة سعيد بل جبير «إب بالعافية

 الشارح.

فوى أندوا ب يخوتص  «موا»النافيوة مثول  «إن»أن ـ  ز انة على  لكـ  و ؤخذ مل هذا الشاهد

ان ابسووم فوى البيوت ضوومير ، وىود نوص الشووارح علوى هووذا ، فو   «ب»بوالنكرات وموا يخووتص بدوا 

 ومثل ل .
و ؤخذ من  أ ضا أن انتقا  النفى بعد الخبر باب ب  قودح فوى العمول   ألنو  اسوتثنى بقولو  

 .«. إلد.. إب على أضعف»
 وهذا البيت أ ضا مل الشواهد التى ب  علم ىائلدا.ـ  82

، وإنما  موت إ ا بغى علي  باغ فلوم  جود عونوا لو  المعنى   ليه المرء ميتا بانقضاء حياي  

، وب نصيرا  وخذ بيد  ، و نتصوف لو  ممول ظلمو  ،  ر ود أن المووت الحقيقوى لويه شويوا بالقيواس 

 إلى الموت األنبى.
جوار ومجورور متعلوظ  «بانقضواء»خبرها  «ميتا»اسمدا  «المرء»نافية  «إن»اإلعراب   

مضواف إليو  ، وحيواة مضواف والضوومير  «حيايو »موول  وانقضواء مضواف ، وحيواة «ميتوا»بقولو  

فعول مضوارع  « بغوى»الباء جوارة ، وأن مصودر ة  «بون»حرف استدراك  «ولكل»مضاف إلي  

مبنى للمجدول منصوب بون ، وعالمة نصب  فتحوة مقودرة علوى األلوف منوع مول ظدورهوا التعوذر 

فوى يوو ول مصودر مجورور  جار ومجرور نائب عل الفاعل ليبغى ، وأن وما نخلت علي  «علي »

ولكول  مووت بوالبغى »بالباء ، أو بوالبغى عليو  ، والجوار والمجورور متعلوظ بمحوذوف ، والتقود ر 

 الفاء «فيخذب»وىول   «علي 
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! ـ رضوى هللا عنو ـ  أن سوعيد بول جبيورـ  فى المحتسبـ  و ور ابل جنى

ٌِ أَْمثا)ىرأ  ُِوِن هللاِ ِعبا  بنصب العبان. (لُُكمْ إِنَّ الَِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن 
وب  شترط فوى اسومدا وخبرهوا أن  كونوا نكورييل ، بول يعمول فوى النكورة 

 .«، وإن ز د ىائما [وإن ز د القائم]إن رجل ىائما ، »والمعرفة ، فتقول   

* * * 
النافيوووة ز ووودت عليدوووا يووواء التونيوووث مفتوحوووة    «ب»فدوووى  «بت»وأموووا 

ترفوع ابسوم ، وينصوب الخبور ،   ف «لويه»ومذهب الجمدور أندا يعمول عمول 

 ووذور معدووا  [إنموا]لكول اختصووت بوندووا ب  وذور معدووا ابسووم والخبور معووا ، بوول 
أحوودهما ، والكثيوور فووى لسووان العوورب حووذف اسوومدا وبقوواء خبرهووا ، ومنوو  ىولوو  

بنصوووب الحووويل   فحوووذف ابسوووم وبقوووى الخبووور ،  (َوالَت ِحررريَن َمنررراٍ  ) يعووالى  

فالحيل   اسمدا ، وحيل منوا، خبرهوا ،  «وبت الحيل حيل منا،»والتقد ر 
والخبر  «بت»برفع الحيل على أن  اسم  (َوالَت ِحيَن َمناٍ  )وىد ىروء شذو ا 

أو   وبت حيل منا، وائنا لدم  «وبت حيل منا، لدم»محذوف ، والتقد ر 

 .«إلى  خر البيتـ  وحذف  و الّرفع»، وهذا هو المران بقول    
إلى ما  ور  سيبو   مل  «ت فى سوو حيل عملوما لال»وأشار بقول    

 أن
__________________ 

عاطفة ، و خذل   فعول مضوارع مبنوى للمجدوول ، معطووف علوى  بغوى ، ونائوب الفاعول ضومير 

 مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون على المرء ، واأللف لالطالّ.

فرفووع بدووا  «لوويه»ل النافيووة عموو «إن»حيووث أعموول  «إن الموورء ميتووا»الشوواهد فيوو    ىولوو  

 ونصب ، وفى هذا الشاهد مثل ما فى الشاهد السابظ مل وجو  ابستنباط التى  ورناها.
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أندوا  [الموران]ب يعمل إب فى الحيل ، واختلف الناس في    فقال ىووم    «بت»

ب يعمل إب فى لفظ الحيل ، وب يعمل فيما رانف  والساعة ونحوها ، وىال ىووم 
ب يعمل إب فى أسماء الزمان   فتعمل فى لفظ الحيل وفيما رانفو  المران أندا   

 مل أسماء الزمان ، ومل عملدا فيما رانف  ىول الشاعر  
 ـ  (83)

 نوووووووودم البغوووووووواة وبت سوووووووواعة منوووووووودم 

 البغوووووووووى مريوووووووووع مبتغيووووووووو  وخووووووووويم و   

  
__________________ 

لعينوى   ىائلو  محمود بول عيسوى ىيل   إن هذا الشاهد لرجل مل طيىء ، ولم  سومو  ، وىوال اـ  83

وبت »بل طلحة بل عبيد هللا التيمى ، و قال   مدلدل بول مالوك الكنوانى ، واستشودد الفوراء بقولو  

 ثم ىال   وب أحفظ صدر . «ساع  مندم

الوذو  جمع باغ ، مثل ىا  وىضاة وناع ونعاة ورام ورمواة ، والبوابى   «البغاة»اللغة   

ريوع فوالن فوى  اسوم مكوان مول ىوولدم   «مريوع»يموى بمعنوى النودم مصدر م «مندم» تجاوز ىدر  

 (نَُخرروُض َونَْلعَرربُ )إ ا جعلوو  ملدووى لوو  وملعبووا ، ومنوو  ىولوو  يعووالى ـ  موول بوواب فووت ـ  المكووان  ريووع
 أصل  أن  قال   وخم المكان   إ ا لم  نجع ولؤ  ، أو لم  وافقك مناخ . «وخيم»

الووواو واو الحووال ، وبت    «وبت»نوودم  فاعوول «البغوواة»فعوول مووا   «نوودم»اإلعووراب   

خبرها ، والجملة فى محول نصوب حوال ، أو    «ساعة»نافية يعمل عمل ليه ، واسمدا محذوف 

 «منوودم»و نوودم البغوواة والحووال أن الوىووت لوويه وىووت النوودم   ألن وىتوو  ىوود فووات ، وسوواعة مضوواف 

تودأ ثوان مرفووع بالضومة مب «مريوع»مبتودأ أول مرفووع بالضومة ال واهرة  «والبغى»مضاف إلي  

مضواف إليو  ومبتغوى مضواف والدواء مضواف  «مبتغيو »ال اهرة ، ومريع مضاف ومبتغوى مول 

خبر المبتدأ الثوانى ، والجملوة مول المبتودأ الثوانى وخبور  فوى محول رفوع خبور المبتودأ  «وخيم»إلي  

 األول.
ى بمعنوى وهو «ساعة»فى لفظ  «بت»حيث أعمل  «وبت ساعة مندم»الشاهد في    ىول  

إ   هب إلوى ـ  فيما نقل  عن  جماعة مندم الرضىـ  الحيل ، وليست مل لف   ، وهو مذهب الفراء

 عمل فيما نلب  ختص عملدا بلفظ الحيل ، بل ي «بت»أن 
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ووالم المصنف محتمل للقووليل ، وجوزم بالثوانى فوى التسوديل ، وموذهب 

ها منصووبا فناصوب  فعول األخف  أندوا ب يعمول شويوا ، وأنو  إن وبود ابسوم بعود
وإن وجوود مرفوعووا فدووو مبتوودأ  «بت أرو حوويل منووا،»مضوومر ، والتقوود ر 

 وهللا أعلم. «بت حيل منا، وائل لدم»والخبر محذوف ، والتقد ر 

* * * 
__________________ 

على الزمان وساعة ووىوت وزموان وأوان ونحوو  لوك ، وفوى المسوولة ووالم طو ول ب  ليوظ بسوط  

 لة.بدذ  العجا

 ومثل البيت الشاهد ما أنشد  ابل السكيت فى وتاب األضدان ، وهو  

 لتعووووووووووووووووورفّل خالئقوووووووووووووووووا مشوووووووووووووووووومولةو

 لتنوووووووووووووووودمّل وبت سوووووووووووووووواعة منوووووووووووووووودم و   
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 أفعال المقاربة

 وكووووووان وووووووان وعسوووووووى ، لكوووووول نووووووودر

(1)بيوووووووور مضووووووووارع لدووووووووذ ل خبوووووووور    
 

  

 «وووان»، وهووو  [لالبتووداء]هووذا هووو القسووم الثووانى موول األفعووال الناسووخة 
وايدا ، و ور المصنف مندا أحد عشر فعال ، وب خوالف فوى أندوا أفعوال ، وأخ

 (2)إب عسى   فنقل الزاهد عل ثعلب أندا حرف ، ونسب أ ضا إلى ابل الّسّراج 

، 
__________________ 

 «لكول»مبتودأ موؤخر  ىصد لف     «وان»جار ومجرور متعلظ بمحذوف خبر مقدم  «وكان»( 1)

مضواف  «مضوارع»و فاعول نودر ، وبيور مضواف  «بيور»ل موا  فعو «نودر»حرف استدراك 

حال مل فاعل ندر ، وىد وىف عليو   «خبر»جار ومجرور متعلظ بقول  خبر اآليى  «لدذ ل»إلي  

بالسكون على لغوة ربيعوة التوى يقوف علوى المنصووب المنوون بالسوكون ، وموا  قوف سوائر العورب 

 على المرفوع والمجرور المنونيل.

حرف هوو ىوول الكووفييل ، ويوبعدم  «عسى»فى أوثر وتب  على أن القول بون  ( نص ابل هشام2)

على  لك ابل السراج ، ونص فى المغنى وشورح الشوذور علوى أن ثعلبوا  ورو هوذا ، وثعلوب أحود 

شيوخ الكوفييل ، وملخص مذهبدم أندم ىالوا   عسى حرف يرج ، واستدلوا على  لوك بوندوا نلوت 

صوورف ومووا أن لعوول وووذلك ب يتصوورف ، ولمووا وانووت لعوول حرفووا علووى معنووى لعوول ، وبوندووا ب يت

 باإلجماع وجب أن يكون عسى حرفا مثلدا   لقوة التشاب  بيندما.

الضورب    (اآلييوة 345ان ور ، )على ضوربيل  «عسى»ومل العلماء مل  هب إلى أن 

 األول  نصوب ابسووم و رفووع الخبوور مثوول إن وأخوايدووا ، وهوذ  حوورف يوورج ، وموول شووواهدها ىووول

 صخر بل العون الحضرمى  
 فقلوووووووت   عسووووووواها نوووووووار وووووووووس ، وعلّدوووووووا

 يشوووووووووووّكى فوووووووووووآيى نحوهوووووووووووا فوعونهوووووووووووا   

  
وهوو الوذو نتحود  عنو  فوى هوذا البواب ، ـ  والضرب الثانى    رفع المبتدأ و نصب الخبر

وهذا فعل ما    بدليل ىبول  عالمة األفعوال الماضوية وتواء الفاعول فوى ـ  وهو مل أفعال المقاربة

ْْ َعَسْيتُْم إِْن تََولَّْيتُْم أَْن تُْعِسُدوا فِا اأْلَْرِض )ل  يعالى   نحو ىو وأما جمونها ونبلتدا على معنى  (فََه

 دل علي  حرف فال  خرجاندا عل الفعلية ، ووم مل فعل  دل على معنى  دل عليو  حورف ، وهوو 

 ليستأمع  لك جامد ، ولم  خرج   لك عل فعليت  ، 
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 «عسويت»  بدليل ايّصال ياء الفاعول وأخوايدوا بدوا ، نحوو والصحي  أندا فعل 

 .«وعسيت ، وعسيتما ، وعسيتم ، وعسيتلّ 
وهذ  األفعال يسمى أفعال المقاربة ، وليست ولدا للمقاربة ، بل هى على 

 ثالثة أىسام  

 أحدها   ما نّل على المقاربة ، وهى   وان ، وورب ، وأوشك.
 وهى   عسى ، وحرو ، واخلولظ. والثانى   ما نّل على الّرجاء ،

والثالث   ما نّل على اإلنشاء ، وهى   جعول ، وطفوظ ، وأخوذ ، وعلوظ ، 

 وأنشو.
 فتسميتدا أفعال المقاربة مل باب يسمية الكل باسم البعض.

وولدا يدخل على المبتدأ والخبر   فترفع المبتدأ اسما لدا ، و كوون خبور  

لكل  «وكان وان وعسى»ران بقول    خبرا لدا فى موضع نصب ، وهذا هو الم
 الخبر فى

__________________ 

حاشا وعدا وخال نالة على ابستثناء وهوى جامودة ، وىود جواءت حوروف بولفاظدوا ومعانيدوا   فلوم 

 ؟ كل  لك موجبا لحرفيتدا

علوى ضوربيل ، وأندوا فوى ضورب مندموا فعول ، وفوى  «عسى»مل أن ـ  وهذا الذو  ورنا 

 1وان ور وتابنوا علوى شورح األشومونى ج )هو مذهب شيد النحاة سيبو   ـ  الضرب اآلخر حرف

 (.252وما بعدها فى الكالم على الشاهد رىم  463، 
ثالثوة أىووال للنحواة ، األول   أندوا فعول فوى وول  «عسوى»ومل هذا ول   تض  لك   أن فى 

موا ، وهوو ىوول حال ، سواء ايصل بدا ضمير الرفع أو ضمير النصب أم لم  تصول بدوا واحود مند

نحاة البصرة ورجح  المتووخرون ، والثوانى   أندوا حورف فوى جميوع األحووال ، سوواء ايصول بدوا 

ضمير الرفع أو النصب أم لم  تصل بدا أحدهما ، وهو ىول جمدرة الكوفييل ومندم ثعلب ، وابول 

وفعول السراج. والثالث   أندا حرف إ ا ايصول بدوا ضومير نصوب وموا فوى البيوت الوذو أنشودنا  ، 

فيما عدا  لك ، وهو ىول سيبو   شيد النحاة ، وب يتسع هذ  العجالة السر عة إلوى ابحتجواج لكول 

 رأو ويخر ج الشواهد على ول مذهب.
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 «وان ز د  قوم ، وعسوى ز ود أن  قووم»هذا الباب ب  كون إب مضارعا ، نحو 

 وقول    «عسى ، ووان»وندر مجيو  اسما بعد 
 ـ  (84)

 عوووووووذل ملّحوووووووا نائمووووووواأوثووووووورت فوووووووى ال

 ب يكثوووووووورن إنّووووووووى عسوووووووويت صووووووووائما   

  
__________________ 

ا    ىووال ابوول هشووام    «هووذا البيووت مجدووول ، لوم  نسووب  الشووراح إلووى أحود»ىووال أبووو حيوان   ـ  84

طعل فى هذا البيت عبد الواحد فى وتاب  بغية اآلمل ومنية السائل ، فقال   هو بيت مجدول ، لوم »

أحد ، فسق  ابحتجاج ب  ، ولو ص  ما ىال  لسق  ابحتجاج بخمسويل بيتوا مول  نسب  الشراح إلى 

ا  ، وىيول   إنو   «وتاب سيبو   ، فان في  ألف بيت عورف ىائلوهوا وخمسويل بيتوا مجدولوة القوائليل

لرؤبة بل العجاج ، وىد بحثت ن وان أراجيز رؤبة فلم أجد  فى أصل الود وان ، وهوو مموا وجديو  

ناشر    ال لدذا الد وان مما وجد  فى بعوض وتوب األنب منسووبا إليو  ، و لوك ب فى أبيات جعلدا 

  دل على صحة نسبتدا إلي  أوثر مما يدل علي  عبارة المؤلف لكتاب األنب الذو نقل عن .

 أو أوثر. «أل   ل  إلحاحا»اسم فاعل مل  «ملحا»المالمة  «العذل»اللغة   
حوال  «ملحوا»جار ومجرور متعلظ بوووثر  «عذلفى ال»فعل وفاعل  «أوثرت»اإلعراب   

ب   ناهيووة ، والفعوول  «ب يكثوورن»صووفة للحووال  «نائمووا»موول التوواء فووى أوثوورت مؤووودة لعاملدووا 

المضووارع مبنووى علووى الفووت  بيصووال  بنووون التوويوود الخفيفووة فووى محوول جووزم بووال ، ونووون التوويوود 

إن    «إنوى»وجوبا يقد ر  أنت  حرف مبنى على السكون ب محل ل  ، والفاعل ضمير مستتر في 

عسوى   فعول موا  نواىص ، ويواء الموتكلم اسوم   «عسويت»حرف يوويد ونصب ، والياء اسومدا 

 .«إن»خبر  ، والجملة مل عسى واسمدا وخبرها فى محل رفع خبر  «صائما»
فرفع بدوا ابسوم  «وان»مجرو  «عسى»حيث أجرو  «عسيت صائما»الشاهد في    ىول  

جاء بخبرها اسما مفرنا ، واألصل أن  كون خبرها جملة فعليوة فعلدوا مضوارع ونصب الخبر ، و

 .«عسى الغو ر أبؤسا»، ومثل هذا البيت ىولدم فى المثل 
 هنا فعل يام  كتفى بفاعل ، وهو هنا «عسى»وفى البيت يوجي   خر ، وهو أن 
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 وىول   
 ـ  (85)

 فوبوووووت إلوووووى فدوووووم ، وموووووا وووووودت  ئبوووووا

 هوووووى يصووووووفرووووووم مثلدوووووا فارىتدوووووا وو   

  
__________________ 

يوواء المووتكلم ، بوودليل وىوووع جملتدووا خبوورا إلن الناصووبة لالسووم الرافعووة للخبوور ، و لووك ألن عسووى 

للترجى ، والترجوى إنشواء ، وأ ضوا فوان األفعوال التاىصوة جملتدوا إنشوائية ، والجمول اإلنشوائية ب 

خبورا للمبتودأ بيور المنسووخ ، وإ ا  يقع خبرا إلن ، عند الجمدور الذ ل  جووزون وىووع اإلنشوائية

 «صوائما»ناىصوة ، وأموا ىولو   «عسى»وان  لك وذلك فال بد أن يكون الجملة خبر ة   فال يكون 

 إنى رجوت أن أوون صائما. محذوفة مع اسمدا ، ويقد ر الكالم   «لكان»على هذا فدو خبر 

مختوارة ، اختارهوا أبوو يموام فوى  مول ولموةـ  ثابت بل جابر بل سفيانـ  هذا البيت لتوب  شراـ  85

 وأولدا ىول    (بتحقيقنا 85/  1)ان ر شرح التبر زو )حماست  

 إ ا الموووووورء لوووووووم  حتووووووول وىووووووود جووووووودّ جووووووودّ  

 أضووووووواع ، وىاسوووووووى أمووووووور  وهوووووووو مووووووودبر   

  
اسووم ىبيلتوو  ، وأبوهووا فدووم بوول عموورو بوول ىوويه عوويالن  «فدووم»رجعووت  «أبووت»اللغووة   

يى مندا ، بعد أن ظل أهلدا أندوم ىود ىودروا علوى. وىصوة أران يتوسف ويتحزن على إفال «يصفر»

وجدوا يوب  شرا  شتار عسوال مول فووّ جبول ، ـ  وهم حى مل هذ لـ   لك أن ىوما مل بنى لحيان

ور هم  ترصدون  ، فخشى أن  قع فى أ د دم ، فانتحى مل الجبول ناحيوة بعيودة عوندم ، وصوب موا 

توى انتدوى إلوى األر  ، ثوم أسولم ىدميو  للور   ، مع  مل العسل فوّ الصخر ، ثم انزلوظ عليو  ح

 فنجا مل ىبضتدم.
المعنى    قول   إنى رجعت إلى ىومى بعد أن عز الرجووع إلويدم ، وووم مثول هوذ  الخطوة 

 فارىتدا ، وهى يتوسف ويتعجب منى ويف أفلت مندا.
جوار  «إلوى فدوم»الفاء عاطفة ،  ب   فعل ما  ، وياء المتكلم فاعلو   «فوبت»اإلعراب   

فعول موا  نواىص ، والتواء  ووان   «وودت»الواو حالية ، ما   نافيوة  «وما»ومجرور متعلظ بوبت 

الوواو حاليوة ، ووم   خبر وة بمعنوى  «وووم»خبر وان ، والجملة فى محل نصوب حوال  « ئبا»اسم  

مثوول   يمييووز لكووم مجوورور بالكسوورة  «مثلدووا»وثيوور مبتوودأ ، مبنووى علووى السووكون فووى محوول رفووع 

 «وهوى»فعل وفاعل ومفعول ب   «فارىتدا»، ومثل مضاف وضمير الغائبة مضاف إلي  ال اهرة 

 «يصفر»الواو للحال ، هى   مبتدأ 
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لكول فوى ىولو   «إلوى  خور ـ  لكول نودر»وهذا هو مران المصونف بقولو    

إ دوووام   فانووو   ووودخل يحتووو    ابسوووم ، وال ووورف ، والجووواّر  «بيووور مضوووارع»
والجملووة الفعليووة بغيوور المضووارع ، ولووم  نوودر  والمجوورور ، والجملووة ابسوومية ،

بل الذو نودر مجوىء الخبور اسوما ،  «عسى ، ووان»مجىء هذ  ولدا خبرا عل 

 وأما هذ  فلم  سمع مجيودا خبرا عل هذ ل.
* * * 

 بعووووووود عسوووووووى  «أن»وونووووووو  بووووووودون و

(1)نوووووزر ، وووووووان األمووووور فيووووو  عكسوووووا    
 

  
__________________ 

ستتر فيو  ، والجملوة فوى محول رفوع خبور المبتودأ ، وجملوة المبتودأ فعل مضارع ، وفاعل  ضمير م

 وخبر  فى محل نصب حال.

فرفووع بدووا ابسووم  «وووان»عموول  «وووان»حيووث أعموول  «ومووا ووودت  ئبووا»الشوواهد فيوو    ىولوو  

ونصب الخبر ، ولكن  أيوى بخبرهوا اسوما مفورنا ، والقيواس فوى هوذا البواب أن  كوون الخبور جملوة 

ولدوذا أنكور بعوض النحواة هوذ  الروا وة ، وزعوم أن الروا وة الصوحيحة هوى فعلية فعلدا مضارع ، 

 .«وما ونت  ئبا»
وهوو مصودر ووان الناىصوة فيحتواج إلوى اسوم وخبور ـ  الواو عاطفة ، ووون   مبتدأ «ووون »( 1)

ووووون مضوواف والضوومير مضوواف إليوو  وهووو اسووم  ، وخبوور  ـ  سوووو خبوور  موول جدووة اببتووداء

جووار ومجوورور متعلووظ بووذلك الخبوور المحووذوف ، ونون  «بوودون»ا محووذوف ، أو   ووونوو  وارن

ظورف متعلوظ أ ضوا بوذلك الخبور المحوذوف ،  «بعود»ىصد لف     مضواف إليو   «أن»و مضاف 

خبور المبتودأ الوذو هوو ىولو  وونو   «نوزر»ىصود لف و    مضواف إليو   «عسى»و وبعد مضاف ، 

جوار ومجورور  «فيو »مبتودأ ثوان  «راألمو»الواو عاطفوة ، وووان ىصود لف و    مبتودأ أول  «ووان»

فعول موا  مبنوى للمجدوول ، واأللوف لالطوالّ ، ونائوب  «عكسوا»اآليوى  «عكوه»متعلظ بقولو  

الفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى األمر ، والجملة مل عكه ونائوب فاعلو  فوى 

 فع خبر المبتدأ األول.محل رفع خبر المبتدأ الثانى ، وجملة المبتدأ الثانى وخبر  فى محل ر
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ىليول ،  «أن»  ويجر د  مل  (1)وثير  «أن»بـ  «عسى»أو   اىتران خبر 

وهووذا مووذهب سوويبو   ، ومووذهب جمدووور البصوور يل أنوو  ب  تجووّرن خبرهووا موول 
ىوال هللا يعوالى    «أن»بوـ  إب فى الشعر ، ولم  ورن فوى القور ن إب مقترنوا «أن»

 (َعسى َربُُّكْم أَْن يَْرَحَمُكمْ )وىال عز وجل    (ْلعَتْحِ فَعََسى هللاُ أَْن يَأْتَِا بِا)

 ىول    «أن»ومل ورون  بدون 
 ـ  (86)

 عسووووووى الكوووووورب الّووووووذو أمسوووووويت فيوووووو  

  كوووووووووووووون وراء  فوووووووووووووورج ىر ووووووووووووووب    

  
__________________ 

فز د   اسم عسى ، وأن والفعل فى يوو ل مصودر خبور     «عسى ز د أن  قوم»( أنت إ ا ىلت 1)

وهوو ز ود ، وهوو بيور ـ  عول اسوم الوذاتـ  وهوو المصودرـ  على  لك اإلخبار باسم المعنىو لزم 

 األصل والغالب فى والم العرب.

 وللعلماء فى الجواب عل  لك أربعة وجو   
أولدا   أن الكالم حينوذ على يقد ر مضاف ، إما ىبول ابسوم ووونوك ىلوت   عسوى أمور ز ود 

  عسوى ز ود صواحب القيوام   فعلوى األول يكوون ىود أخبورت  القيام ، وإما ىبول الخبور ووونوك ىلوت

باسم معنى عل اسم معنى ، وعلى الثانى يكون ىد أخبرت باسوم  ودل علوى الوذات عول اسوم  ات   

 ألن اسم الفاعل  دل على الذات التى وىع مندا الحد  أو ىام بدا.
 ىائما. وثانيدا   أن هذا المصدر فى يوو ل الصفة ، ووونك ىد ىلت   عسى ز د

 وثالثدا   أن الكالم على ظاهر  ، والمقصون المبالغة فى ز د حتى وون  هو نفه القيام.
 خبر بو  عول اسوم الوذات ، ـ  صر   أو مؤولـ  وهذ  الوجو  الثالثة جار ة فى ول مصدر

 أو  قع نعتا بسم  ات ، أو  جىء حاب مل اسم الذات.
وضع ، بل هى زائدة   فكونك ىلت   عسوى ليست مصدر ة فى هذا الم «أن»ورابعدا   أن 

ز د  قوم ، وهذا وج  ضعيف   ألندا لو وانت زائدة لم يعمل النصوب ، ولسوقطت مول الكوالم فوى 

 السعة أحيانا ، وهى ب يسق  إب نانرا لضرورة الشعر.
 ىصيدة ىالدا وهو فى الحبه. وىدالبيت لددبة بل خشرم العذرو ، مل ـ  86
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.................................................................................. 
__________________ 

روو أوثوور هووذ  القصوويدة أبووو علووى القووالى فووى أماليوو  ، وروو أبووو السووعانات ابوول الشووجرو فووى 

 حماست  مندا أوثر مما روا  أبو على ، وأول هذ  القصيدة ىول   

 طربووووووووووت ، وأنووووووووووت أحيانووووووووووا طووووووووووروب 

  ؟وىووووووووووود يعووووووووووواّلك المشووووووووووويب ويوووووووووووفو   
  

  جووووووووودّ النّووووووووووو  وووووووووورك فوووووووووى فوووووووووؤانو 

 إ ا  هلوووووووووووت علوووووووووووى النّووووووووووووو القلووووووووووووب    

  

  وووووووووووووؤّرىنى اوتوووووووووووووواب أبوووووووووووووى نميووووووووووووور

 فقلبوووووووووووووووى مووووووووووووووول وآبتووووووووووووووو  وويوووووووووووووووب    

  

 مدووووووووووووال !فقلووووووووووووت لوووووووووووو    هووووووووووووداك هللا

 خيوووووووووور القووووووووووول  و الّلووووووووووّب المصوووووووووويب و   

  

 عسووووووووى الكوووووووورب الّووووووووذو أمسوووووووويت فيوووووووو  

  كوووووووووووووووووون وراء  فووووووووووووووووورج ىر ووووووووووووووووووب    

  
البعووود  «النوووو»الطوورب   خفوووة يصوويب اإلنسووان موول فووورح أو حووزن  «طربووت»   اللغووة

ىال ابل المستوفى    روو بضوم التواء وفتحدوا ، والنحو وون إنموا  «أمسيت»الدم والغم  «الكرب»

 روون  بضم التاء ، والفت  عند أبى حنيفة أولى   ألن   خاطب ابل عم  أبوا نميور وموا هوو ظواهر 

 ها ، ووان أبو نمير مع  فى السجل.مل األبيات التى رو نا
اسووم  «الووذو»اسووم عسووى مرفوووع بوو   «الكوورب»فعوول مووا  نوواىص  «عسووى»اإلعووراب   

جوار ومجورور  «فيو »أمسى   فعل ما  ناىص ، والتاء اسم   «أمسيت»موصول صفة للكرب 

متعلوظ بمحووذوف خبور أمسووى ، والجملوة موول أمسوى واسووم  وخبور  ب محوول لدوا صوولة الموصووول 

ظووورف متعلوووظ  وراء   «وراء »عووول مضوووارع نوواىص ، واسوووم  ضووومير مسووتتر فيووو  ف « كووون»

صوفة  «ىر وب»مبتودأ موؤخر  «فورج»بمحذوف خبر مقدم ، ووراء مضواف والدواء مضواف إليو  

واسومدا  « كوون»والجملوة مول  « كوون»لفرج ، والجملة مل المبتدأ والخبر فى محل نصب خبور 

 .«عسى»وخبرها فى محل نصب خبر 
فعوال مضوارعا مجورنا  «عسوى»حيوث وىوع خبور  «إلودـ   كون وراء »  ىول  الشاهد في  

 وىول اآلخر   (87ش )المصدر ة ، و لك ىليل ، ومثل  الشاهد الذو بعد   «أن»مل 
 عسوووووى هللا  غنوووووى عووووول بوووووالن ابووووول ىووووووانر

  مندمووووووووووور جوووووووووووون الّربووووووووووواب سوووووووووووكوب    

  
ب   السوحاب ، والسوحاب األسوون المندمر   أران ب  المطور الكثيور ، والجوون   األسوون ، والربوا)

 ومثل هذ  األبيات ىول اآلخر   (نليل على أن  حافل بالمطر

 فوّمووووووووووووووا ووووووووووووووويّه فنجووووووووووووووا ، ولكوووووووووووووول 

 عسوووووووووووى  غتوووووووووووّر بوووووووووووى حموووووووووووظ لووووووووووووم    
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 وىول   
 ـ  (87)

 عسوووووووى فووووووورج  وووووووويى بووووووو  هللا   إنووووووو  

 لوووووو  ووووووووّل  ووووووووم فوووووووى خليقتووووووو  أمووووووور   

  

 الكثير فى   فيكون «عسى»فذور المصنف أندا عكه  «وان»وأما 
__________________ 

 البيت مل الشواهد التى ب  علم ىائلدا ، وألفاظ  ولدا ظاهرة المعنى.ـ  87

جوار  «بو »فعول مضوارع  « وويى»اسوم   «فورج»فعل موا  نواىص  «عسى»اإلعراب   

فاعل  ويى ، والجملة مل الفعل والفاعل فى محل نصب خبور عسوى  «هللا»ومجرور متعلظ بيويى 

جووار ومجوورور متعلووظ  «لوو »ن   حوورف يوويوود ونصووب ، والدوواء ضوومير الشووون اسووم  إ «إنوو »

منصوب على ال رفية الزمانية إلضوافت  إلوى اسوم الزموان متعلوظ بموا  «ول»بمحذوف خبر مقدم 

الجووار  «فووى خليقتوو »مضوواف إليوو   « وووم»و يعلووظ بوو  الجووار والمجوورور ىبلوو  ، وووول مضوواف ، 

والمجورور السوابظ ، وخليقوة مضواف والضومير الموضووع  والمجرور  تعلظ بموا يعلوظ بو  الجوار

مبتودأ موؤخر ، والجملوة مول المبتودأ وخبور  فوى  «أمور»للغائب العائد إلوى هللا يعوالى مضواف إليو  

 .«إن»محل رفع خبر 
فعوال مضوارعا مجورنا مول أن  «عسى»حيث جاء خبر  « ويى ب  هللا»الشاهد في    ىول    

 ىول الفرزنّ  ـ  86سوو ما  ورنا مع الشاهد ـ  المصدر ة ، وهذا ىليل ، ومثل 
 موووووووا  ا عسوووووووى الحّجووووووواج  بلووووووو  جدووووووود  و

  ؟إ ا نحووووووووووول جاوزنوووووووووووا حفيووووووووووور ز وووووووووووان   
  

وفى بيت الفرزنّ هذا شاهد  خر ، وحاصول    أنو   جووز فوى الفعول المضوارع الوذو  قوع 

 خبرا لعسى خاصة أن  رفع اسما ظاهرا مضافا إلى ضمير  عون إلى اسم عسى.
مل أفعال هذا الباب فال  جوز فى الفعل المضوارع الواىوع خبورا لدوا إب  «عسى»ير فوما ب

 أن  كون رافعا لضمير  عون على ابسم ، وأما ىول  و الرمة  
 أسووووووووووقي  حتّووووووووووى وووووووووووان ممووووووووووا أبثّوووووووووو  و

 يكلمنوووووووووووووووووى أحجوووووووووووووووووار  ومالعبووووووووووووووووو     

  
إلووى رفووع اسووما ظوواهرا مضووافا  «يكلمنووى»ف وواهر  أن المضووارع الواىووع خبوورا لكووان وهووو 

 فدذا ونحو  شا  أو مؤول. «أحجار »ضمير ابسم وهو 
فقود رفوع المضوارع فيو  اسوما أجنبيوا مول اسوم عسوى   فوال هوو  (87رىوم )أما بيت الشواهد 

 ضمير ابسم ، وب هو اسم ظاهر مضاف إلى ابسم ، و لك شا  أ ضا
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يو  و قّل اىتران  بدوا ، وهوذا بخوالف موا نوّص عل «أن»مل  (1)خبرها أن  تجرن 

مخصوو، بالشوعر   فمول يجر ود   «أن»بوـ  األندلسيّون مل أن اىتوران خبرهوا
ُِوا يَْععَلُرونَ )ىول  يعوالى    «أن»مل  َِ )وىوال    (فَرذَبَُحوها َومرا ُرا ِمرْن بَْعرِد مرا ُرا

 ىولو  صولّى هللا عليو  وسولّم   «أن»بوـ  ومول اىترانو  (2)(يَِنيُغ قُلُوُب فَِريرٍي ِمرْنُهمْ 

 وىول    «العصر حتى وانت الّشمه أن يغرب ما ودت أن أصلّى»
 ـ  (88)

 وووووووووانت الوووووووونّفه أن يفوووووووويض عليوووووووو  

 إ  بووووووووودا حشوووووووووو ر طوووووووووة وبووووووووورون   

  
__________________ 

رىووم )( ومثول اآل تويل الكوور متيل ىوول أحود أصووحاب مصوعب بوول الزبيور ،  رثيو  وهووو الشواهد 1)

 اآليى فى باب الفاعل   (149

 لّموووووووووا رأو طوووووووووالبو  مصوووووووووعبا  عوووووووووروا

  نتصووووورـ  لوووووو سووووواعد المقووووودورـ  ووووووانو   

  
 فان الفعل المضارع الواىع خبرا لكان لم  قترن بون «وان  نتصر»الشاهد في    ىول  

هذا البيت مل الشوواهد التوى  وذورها وثيور مول النحواة وعلمواء اللغوة بيور منسووبة إلوى ىائول ـ  88

ل منوا ر ، أحود شوعراء البصورة معيل ، وىد عثرنا بعد طو ل البحث علوى أنو  مول ولموة لمحمود بو

  رثى فيدا رجال اسم  عبد المجيد بل عبد الوهاب الثقفى ، وىبل   

 إّن عبووووووووووووود المجيووووووووووووود  ووووووووووووووم يووووووووووووووفّى 

 هوووووووووودّ رونووووووووووا مووووووووووا وووووووووووان بالمدوووووووووودون   

  

 ليووووووووت شووووووووعرو ، وهوووووووول نرو حوووووووواملو  

  ؟موووووا علوووووى الوووووونّع  مووووول عفووووواف وجووووووون   
  

ووول الورواة  «يفويظ»مكانو  و ورو فوى  «فاضوت نفوه فوالن»مل ىوولدم  «يفيض»اللغة   

 «فاظوت نفوه فوالن»إب األصمعى فانو  أبوى إب أن يقوول  «فاضت نفه فالن» جيزون أن يقول 

بال اء ، ووالم بير األصمعى أسد   فدوذا البيوت الوذو نشورح  نليول علوى صوحت  ، وووذلك ىوول 

 اآلخر  
 يفوووووووووويض نفوسوووووووووودا ظمووووووووووو ، ويخشووووووووووى 

 حماموووووووووا   فدوووووووووى ين ووووووووور مووووووووول بعيووووووووود   

  
 راجز  وىول ال

 يجّمووووووووووع النّوووووووووواس ، وىووووووووووالوا   عوووووووووورس 

 ففقووووووووووووت عووووووووووويل ، وفاضوووووووووووت نفوووووووووووه    
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 وعسووووووووى حوووووووورو ، ولكوووووووول جعووووووووالو

(1)متّصووووووال  «أن»بووووووـ  خبرهووووووا حتمووووووا   
 

  
__________________ 

الموالءة إ ا وانوت ـ  بفت  الراء وسكون الياء المثناة «ر طة»وىول الشاعر فى بيت الشاهد 

 ن التى  لف فيدا الميت.ىطعة واحدة ، وأران هنا األوفا

 «أن»اسوم وووان  «الونفه»ووان   فعول موا  نواىص ، والتواء للتونيوث  «ووانت»اإلعوراب   

فعول مضوارع منصووب بوون ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوى  «يفيض»مصدر ة 

جوار ومجورور متعلوظ بقولو  يفويض  «عليو »فوى محول نصوب  «وان» عون للنفه ، والجملة خبر 

فعول موا  بمعنوى  «بودا»أ ضوا  «يفيض»ظرف للماضى مل الزمان متعلظ بقول   «إ »السابظ 

خبور  «حشوو»صار ، واسم  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون على عبود المجيود المرثوى 

 معطوف على ر طة. «وبرون»مضاف إلي   «ر طة»و بدا ، وحشو مضاف 
عوال مضوارعا مقترنوا بوون ، و لوك ف «وان»حيث أنى بخبر  «أن يفيض»الشاهد في    ىول  

 ىليل ، واألوثر أن  تجرن مندا ، ومثل هذا البيت ىول الشاعر  
 أبيوووووووووتم ىبوووووووووول الّسووووووووولم منوووووووووا   فكوووووووووديم 

 لووودو الحووورب أن يغنووووا الّسووويوف عووول الّسووول    

  
 وىول رؤبة بل العجاج  

 ربووووووووع عفووووووووا  الوووووووودّهر طوووووووووب فوووووووواّمحى 

 ىووووود ووووووان موووووول طوووووول البلوووووى أن  مصووووووحا   

  
وموع ورون  «ووان ىلبوى أن  طيور»! ـ رضوى هللا يعوالى عنو ـ  جبيور بول مطعوم ومن  ىوول

نورو أن ىوول األندلسوييل   إن اىترانو  ـ  فى الشعر والنثرـ  المضارع الواىع خبرا لكان مقترنا بون

بون مع وان ضرورة ب  جووز اريكابدوا إب فوى الشوعر   بيور سود د ، والصوواب موا  وور  النواظم 

 لسيبو  .وهو فى هذا يابع 
مبتوودأ مووؤخر  ىصوود لف وو    «حوورو»جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف خبوور مقوودم  «وعسووى»( 1)

جعووول   فعووول موووا  مبنوووى للمجدوووول ، واأللوووف لالطوووالّ  «جعوووال»حووورف اسوووتدراك  «ولكووول»

وخبور مضواف والضومير مضواف إليو  ـ  وهوو مفعوول أولـ  خبور   نائوب فاعول جعول «خبرها»

جوار ومجورور  «بوون»ايصواب حتموا  وب مطلقوا ، أو  صفة لموصوف محذوف  قع مفع «حتما»

 مفعول ثان لجعل. «متصال»متعلظ بقول  متصال اآليى 
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 مثووووول حووووورو  «أن»ألزمووووووا اخلولوووووظ و

(1)نووووووزرا  «أن»بعوووووود أوشووووووك انتفووووووا و   
 

  

فى الدبلة على رجاء الفعل ، لكل  جب  «عسى»مثل  «حرو» عنى أن 

ولووم  جوورن خبرهووا موول  «أن  قوووم حوورو ز وود»، نحووو  «أن»بووـ  اىتووران خبرهووا

خبرهوا نحوو  «أن»يلوزم  «اخلولوظ»ب فى الشعر وب فى بير  ، ووذلك  «أن»
فوالكثير  «أوشوك»وهو مول أمثلوة سويبو   ، وأموا  «اخلولقت السماء أن يمطر»

 و قّل حذفدا من    فمل اىتران  بدا ىول    «أن»بـ  اىتران خبرها
 ـ  (89)

 وشوووووكوالوووووو سوووووول النّووووواس التّوووووراب ألو

 أن  ملّووووا و منعوووواـ  إ ا ىيووول هوووايواـووو     

  
__________________ 

ىصود لف و  أ ضوا    «أن»ىصد لف     مفعول أول أللوزم  «اخلولظ»فعل وفاعل  «وألزموا»( 1)

ىصود  «حورو»و السابظ ، ومثول مضواف  «اخلولظ»حال صاحب  ىول   «مثل»مفعول ثان أللزم 

 «أوشووك»و اآليوى ، وبعوود مضوواف ،  «انتفووا»علووظ بقولوو  ظورف مت «وبعوود»لف و    مضوواف إليوو  

ىصود لف و     «أن»و وسر للضورورة   مبتودأ ، وانتفوا مضواف  «انتفا»ىصد لف     مضاف إلي  

فعل ما  ، واأللوف لالطوالّ ، والفاعول ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر   «نزرا»مضاف إلي  

دأ الوذو هوو انتفوا ، ويقود ر البيوت   وألوزم هو  عون إلى انتفوا ، والجملوة فوى محول رفوع خبور المبتو

 العرب اخلولظ أن حال وون  مشبدا فى  لك حرو ، وانتفاء أن بعد أوشك ىد ىل.

عول ابول األعرابوى ، ولووم  نسوب  إلوى أحوود ،  (433، )هوذا البيوت أنشوود  ثعلوب فوى أماليوو  ـ  89

 وىبل    (126، )وروا  الزجاجى فى أمالي  أ ضا 

 النّوووووواس ، والووووووتمه  أبوووووا مالووووووك ، ب يسووووووول

 بكفّيووووووووووووووك فضوووووووووووووول هللا ، وهللا أوسووووووووووووووع    

  
المعنووى   إن موول طبووع النوواس أندووم لووو سووولوا أن  عطوووا أيفوو  األشووياء ، وأهوندووا خطوورا ، 

 لما أجابوا ، بل إندم ليمنعون السائل و ملون السؤال.ـ  وأىلدا ىيمة
فعول الشورط فعول موا  مبنوى للمجدوول  «سوول»شرطية بيور جازموة  «ولو»اإلعراب   

الوالم  «ألوشوكوا»مفعوول ثوان لسوول  «التوراب»نائب فاعل سول ، وهوو المفعوول األول  «الناس»

 وأوشك   فعل ما  ناىص ، «لو»واىعة فى جواب 
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 ومل يجّرن  مندا ىول   
 ـ  (90)

  وشوووووووووك مووووووووول فوووووووووّر مووووووووول منيّتووووووووو  

 فووووووووووى بعووووووووووض بّرايوووووووووو   وافقدووووووووووا   

  
__________________ 

فعوول مووا  مبنووى للمجدووول  «ىيوول»ظوورف للمسووتقبل موول الزمووان  « اإ»وواو الجماعووة اسووم  

فعل أمر وفاعل  ، وجملتدما فى محل رفع نائوب فاعول لقيول ، وجملوة ىيول ونائوب فاعلو   «هايوا»

إليدا ، وجواب الشرط محذوف ، وجملة الشرط وجواب  ب محول لدوا  «إ ا»فى محل جر باضافة 

فعول مضوارع منصووب بوون  « ملووا»مصدر ة  «أن»معترضة بيل أوشك مع مرفوعدا وخبرها 

 معطوف على  ملوا. «و منعوا»، وواو الجماعة فاعل ، والجملة فى محل نصب خبر أوشك 

 «ألوشوكوا»الشاهد في     ستشدد النحاة بدذا البيت ونحو  على أمر ل ، األول   فوى ىولو  

للذ ل أنكرا اسوتعمال بصيغة الماضى ، وهو  رن على األصمعى وأبى على ا «أوشك»حيث ورن 

المضارع وسويويى للشوارح  وور هوذا  « وشك»وزعما أن  لم  ستعمل مل هذ  المانة إب  «أوشك»

حيوث أيوى بخبور  «أن  ملووا»، واألمر الثانى   فوى ىولو   (338، )، وابستشدان ل  بدذا البيت 

 جملة فعلية فعلدا مضارع مقترن بون ، وهو الكثير. «أوشك»
 هذ ل األمر ل ىول جر ر  دجو العباس بل  ز د الكندو   ومل الشواهد على

 إ ا جدووووووووووووول الّشوووووووووووووقّى ولوووووووووووووم  قووووووووووووودّر

 بووووووووووبعض األموووووووووور أوشووووووووووك أن  صووووووووووابا   

  
 وىول الكلحبة اليربوعى  

 إ ا الموووووورء لووووووم  غوووووو  الكر دووووووة أوشووووووكت 

 حبووووووووووال الدووووووووووو نى بووووووووووالفتى أن يقّطعووووووووووا   

  
عوم صواعد ان البيوت لرجول مول البيوت ألميوة بول أبوى الصولت ، أحود شوعراء الجاهليوة ، وزـ  90

 (.479،  2ج )الخوارج ، وليه  لك بشىء ، وهو مل شواهد سيبو   

 « وافقدوا»وهوى الغفلوة ـ  بكسر الغيلـ  جمع برة «براي »المنية الموت  «منيت »اللغة   

  صيبدا و قع عليدا.
 ي  ،المعنى   إن مل فر مل الموت فى الحرب القر ب الوىوع بيل براثن  فى بعض بفال



 شرح ابل عقيل   الجزء األول ...................................................................... 334

 

 مثووووووول ووووووووان فوووووووى األصوووووووّ  وربووووووواو

(1)موووع  و الّشووروع وجبوووا  «أن»يوورك و   
 

  

 وونشوووووووو الّسوووووووائظ  حووووووودو ، وطفوووووووظ ، 

(2)وووووووذا جعلووووووت ، وأخووووووذت ، وعلووووووظ    
 

  
__________________ 

وب ـ  والغر  يشجيع المخاطبيل على اىتحام أهوال الحروب وخو  معامعدا ، إ  وان المووت

 نازل بكل أحد.ـ  بد

فعول  «فور»اسوم موصوول اسوم  وشوك  «مول»فعول مضوارع نواىص  « وشوك»اإلعراب   

ما  ، والفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى ابسم الموصوول والجملوة ب محول 

فووى »الجووار والمجوورور متعلووظ بفوور. ومنيووة مضوواف والدوواء مضوواف إليوو   «موول منيتوو »لدووا صوولة 

 «برايو »اآليى ، وبعض مضاف وبورات مول  « وافقدا» الجار والمجرور متعلظ بقول  «بعض

 وافوظ   فعول مضوارع ،  « وافقدوا»مضاف إلي  ، وبرات مضاف وضمير الغائب مضواف إليو  

وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  جوووازا يقوود ر  هووو ، والضوومير البووارز الووذو هووو للغائبووة مفعووول بوو  ، 

 .« وشك»وجملة  وافقدا فى محل نصب خبر 
جملوة فعليوة فعلدوا مضوارع مجورن  « وشوك»حيث أيى بخبور  « وافقدا»ل  الشاهد في    ىو

 وهذا ىليل. «أن»مل 
جوار  «فوى األصو »ىصد لف     مضاف إليو   «وان»و خبر مقدم ، ومثل مضاف ،  «مثل»( 1)

 «ويورك»ىصود لف و    مبتودأ موؤخر  «وربوا»ومجرور متعلظ بقول  مثل لتضومن  معنوى المشوتظ 

ظوورف متعلووظ بتوورك ، ومووع  «مووع»ىصوود لف وو    مضوواف إليوو   «أن»و مبتوودأ ، ويوورك مضوواف 

فعول موا  ،  «وجبوا»مضواف إليو   «الشوروع»و مضاف إلي  ، و و مضاف  « و»و مضاف 

واأللف لالطالّ ، والفاعول ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى يورك الواىوع مبتودأ ، 

 والجملة مل وجب وفاعل  فى محل رفع خبر المبتدأ.

 « حودو»اسوم   «السوائظ»الكاف جارة لقوول محوذوف ، أنشوو   فعول موا  نواىص  «وونشو»( 2)

فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الواو منع مل ظدورها الثقل وفاعل  ضمير مسوتتر فيو  ، 

معطووف علوى أنشوو  «وطفوظ»والجملة مول الفعول المضوارع وفاعلو  فوى محول نصوب خبور أنشوو 

وأخوذت ، »ىصد لف     مبتودأ موؤخر  «جعلت»ف خبر مقدم جار ومجرور متعلظ بمحذو «وذا»

 معطوفان على جعلت. «وعلظ
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، وزعوووم  «أن»إب يجوووّرن خبرهوووا مووول  «وووورب»لوووم  وووذور سووويبو   فوووى 

  فيكون الكثيور فيدوا يجر ود  «وان»المصنف أن األصّ  خالف  ، وهو أندا مثل 
 و قّل اىتران  بدا   فمل يجر د  ىول    «أن»خبرها مل 

 ـ  (91)

 وووووووورب القلوووووووب مووووووول جووووووووا   وووووووذوب 

 حووووويل ىوووووال الوشووووواة   هنووووود بضووووووب    

  

 وسمع مل اىتران  بدا ىول   
 ـ  (92)

 سوووقاها  وو األحوووالم سوووجال علوووى الّ موووا

 ىوووووووود وربووووووووت أعناىدووووووووا أن يقطعوووووووواو   

  
__________________ 

د فرسوان ىيل   إن هذا البيت لرجل مل طيوىء ، وىوال األخفو    إنو  للكلحبوة اليربووعى أحوـ  91

 بنى يميم وشعرائدم المجيد ل.

جموع واش ، وهوو التموام السواعى باإلفسوان  «الوشواة»شودة الوجود  !الجووو «جوا » !اللغة

وهووو الالئووم  «حوويل ىووال العووذول»بوويل المتوووان ل ، والووذو  سووتخرج الحوود ث بلطووف ، و ووروو 

 صفة مل الغضب  ستوو فيدا المذور المؤنث وصبور. «بضوب»
رب ىلبوى أن  وذوب مول شودة موا حول بو  مول الوجود والحوزن ، حويل أبلغنوى المعنى   لقد ى

 الوشاة الذ ل  سعون باإلفسان بينى وبيل مل أحبدا أندا باضبة على.
الجووار والمجوورور  «موول جوووا »اسووم   «القلووب»فعوول مووا  نوواىص  «ووورب»اإلعووراب   

ر الغائوب العائود السابظ ، وجوو مضاف وضومي «ورب»اآليى ، أو بقول   « ذوب»متعلظ بقول  

فعل مضارع ، وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عوون  « ذوب»إلى القلب مضاف إلي  

منصوووب علووى  «حوويل»إلووى القلووب ، والجملووة موول  ووذوب وفاعلوو  فووى محوول نصووب خبوور ووورب 

مبتودأ  «هنود»فاعول ىوال  «الوشاة»فعل ما   «ىال»ال رفية الزمانية متعلظ بقول   ذوب السابظ 

خبوور  ، وجملووة المبتوودأ والخبوور فووى محوول نصووب مقووول القووول ، وجملووة ىووال وفاعلوو   «وببضوو»

 إليدا. «حيل»ومفعول  فى محل جر باضافة 
 فعال مضارعا مجرنا مل أن. «ورب»حيث أيى بخبر  « ذوب»الشاهد في    ىول  

 ل   دجو فيدا إبراهيم بل هشامالبيت ألبى  ز د األسلمى ، مل ولمة ـ  92
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__________________ 

وووان ـ  ابل إسماعيل بل هشام بل المغيرة ، والى المد نة مل ىبل هشام بل عبد الملوك بول موروان

ضورب بالسوياط ىد مدح  مل ىبل فلم يرى  مدحت  ، ولم  عط  ، ولم  كتف بالحرمان ، بل أمر ب  ف

 ، وأول هذ  الكلمة ىول   

 موووووودحت عروىووووووا للنّوووووودو مّصووووووت الثّوووووورو 

 حوووووووود ثا ، فلووووووووم يدمووووووووم بووووووووون يترعرعووووووووا   

  

 نقائووووووووذ بووووووووؤس  اىووووووووت الفقوووووووور والغنووووووووى 

 حلّبووووووووووت األ ّووووووووووام والوووووووووودّهر أضوووووووووورعاو   

  
أران أندم حد ثو عدود بنعموة   فكنوى عول  لوك المعنوى بدوذ   «مصت الثرو حد ثا»اللغة   

 وروو  «بون يترعرعوا»لما عبر عندم أوب بالعروّ جعل الكنا ة مل جنه  لك الكالم العبارة ، و

بوزاء ل معجمتويل بيندموا عويل مدملوة  «يتزعزهوا»براء ل مدملتيل بيندموا عويل مدملوة ، و وروو 

وذلك ، ومعنا  يتحرك ،  ر د أندم حدثت لدم النعموة بعود البوؤس والضويظ   فلويه لدوم فوى الكورم 

جموع نقيوذ ، بمعنوى اسوم  «نقائوذ»ب  تحروون للبذل ، وب يد  نفوسدم للعطواء  عرّ ثابت   فدم

هوو جموع ضوورع ،  «أضورع»المفعوول ،  ر ود أن  وو ىرابوة هوؤبء أنقوذوهم موول البوؤس والفقور 

 وو »والعبارة مووخو ة مول ىوول العورب   حلوب فوالن الودهر أشوطر  ،  ر ودون  اّ جلوو  ومور  

ـو  «سوجال»وهوم األىوارب مول جدوة النسواء  « وو األرحوام»وو أصحاب العقول ، و ور «األحالم

الدلو ما نام فيدا ماء ىليال وان ما فيدا مل الماء أو وثيرا ، وجمعو  سوجال ، فوان لوم ـ  بفت  فسكون

بفووت  الغوويل المعجمووة ـ   كول فيدووا موواء أصوال فدووى نلووو ب بيوور. وب  قوال حينوووذ سووجل ، والغوورب

مثل السوجل ،  ر ود أن الوذو منحو  ـ  بفت  الذال المعجمةـ  الذنوبوسكون الراء المدملة ، ووذلك 

 وو أرحوام هوؤبء إ وواهم شوىء وثيوور لوو وزع علووى النواس جميعووا لوسوعدم ووفوواهم ، ولكوندم ىوووم 

 بخالء  وو أثرة وأنانية   فال  جونون وإن وثر ما بو د دم وزان عل حاجتدم.
موا هوى عوروّ ظلوت فوى الضور والبوؤس المعنى   إن هذ  العروّ التى مدحتدا فرنينوى إن

 ، و قصد بذوو أرحامدا بنى مروان.حتى أنقذها  وو أرحامدا بعد أن أوشكت أن يموت 
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 فت  الراء ، ونقل وسرها أ ضا. «ورب»والمشدور فى 

أن موا نّل علوى الشوروع  «ويرك أن مع  و الشروع وجبا»ومعنى ىول  
مل المنافواة   ألن  «أن»ين  وبيل لما ب «أن»بـ  فى الفعل ب  جوز اىتران خبر 

أنشووو السووائظ  حوودو ، »لالسووتقبال ، و لووك نحووو  «أن»و المقصووون بوو  الحووال ، 

 .«وطفظ ز د  دعو ، وجعل  تكلم ، وأخذ  ن م ، وعلظ  فعل وذا
* * * 

 اسووووووووووتعملوا مضووووووووووارعا ألوشوووووووووووكاو

 (1) ووووووووان ب بيووووووور ، وزانوا موشوووووووكاو   
  

__________________ 

فاعوول  « وو»سووقى   فعوول مووا  ، وضوومير الغائبووة مفعولوو  األول  «هاسووقا»اإلعووراب   

جوار  «على ال موا»مفعول ثان لسقى  «سجال»مضاف إلي   «األحالم»و سقى ، و وو مضاف ، 

ووورب   فعوول  «وربووت»الووواو واو الحووال ، ىوود   حوورف يحقيووظ  «وىوود»ومجوورور متعلووظ بسووقاها 

ّ اسووم ووورب ، وأعنوواّ مضوواف والضوومير أعنووا «أعناىدووا»مووا  نوواىص ، والتوواء يوواء التونيووث 

ـ  وأصول  يتقطعواـ  فعل مضارع حذفت من  إحدو التواء ل «يقطعا»مصدر ة  «أن»مضاف إلي  

منصوب بون ، واأللف لالطالّ ، والفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هوى  عوون إلوى أعنواّ 

 محل نصب حال. ، والجملة فى محل نصب خبر ورب ، والجملة مل ورب واسمدا وخبرها فى

فعوال مضوارعا مقترنوا بوون وهوو  «وورب»حيث أيوى بخبور  «أن يقطعا»الشاهد في    ىول  

، وفى هذا البيت رن علي  ، ومثلو  ىوول  «أن»ىليل ، حتى إن سيبو   لم  حك في  بير التجرن مل 

 الراجز ، وهو العجاج بل رؤبة  
 ىووووووووووود بووووووووووورت أو وربوووووووووووت أن يبوووووووووووورا

 لّمووووووووووووووا رأ ووووووووووووووت  يدسووووووووووووووا مثبووووووووووووووورا   

  
ىوول  (91رىم )سوو الشاهد السابظ ـ  مضارعا بير مقترن بون «ورب»ومل ورون خبر 

 عمر بل أبى ربيعة المخزومى  
 فووووووووال يحرمووووووووى نفسووووووووا عليووووووووك مضوووووووويقة

 ىوووووود وربووووووت موووووول شوووووودّة الوجوووووود يطلووووووع و   

  
 جار «ألوشكا»ول ب  بستعمل مفع «مضارعا»فعل وفاعل  «واستعملوا»( 1)
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  فانوو  ىوود اسووتعمل  «وووان ، وأوشووك»، إب  أفعووال هووذا البوواب ب يتصووّرف

ُِوَن يَْسُطونَ )مندما المضارع ، نحو ىول  يعالى     وىول الشاعر   (يَكا
 * (1)*  وشك مل فّر مل منيّت  

ولوم ]إب بلفظ المضارع  « وشك»[ وزعم األصمعّى أن  لم  ستعمل 90]

اسوتعمال ولويه بجيّود ، بول ىود حكوى الخليول  [بلفظ الماضوى «أوشك»يستعمل 
 الماضى ، وىد ورن فى الشعر ، وقول   

 لوووووو سوووووول النّووووواس التّوووووراب ألوشوووووكواو

(2)إ ا ىيووووول هوووووايوا أن  ملّووووووا و منعووووووا    
 

  

وىول  [وىّل استعمال الماضى][ نعم الكثير فيدا استعمال المضارع 89]

معنا أن  ىد ورن أ ضوا اسوتعمال اسوم الفاعول مول  «وزانوا موشكا» المصنف  
 قول   و «أوشك»

 ـ  (93)

 فموشوووووووووووووكة أرضووووووووووووونا أن يعوووووووووووووون

 خوووووووووالف األنووووووووويه وحوشوووووووووا  بابوووووووووا   

  
__________________ 

معطوووف  «بيور»عاطفووة  «ب»معطووف علووى أوشوك  «ووووان»ومجورور متعلوظ بقولوو  اسوتعملوا 

فعوول وفاعوول  «وزانوا»علووى أوشووك ، مبنووى علووى الضووم لقطعوو  عوول اإلضووافة فووى محوول جوور 

 مفعول ب  لزان. «موشكا»

ومحل الشاهد في  هنوا  (333، )( وىد سبظ شرح  ىر با ، فان ر  90)هذا هو الشاهد رىم ( 1)

 حيث استعمل فعال مضارعا ألوشك ، وما بينا  فى الموضع الذو أحلناك علي . « وشك»ىول  

وابستشودان بو   (333، )( وىود سوبظ شورح  ىر بوا ، فوان ر  فوى 89)( هذا هو الشاهد رىوم 2)

حيث استعمل الفعل الماضوى ، وفيو  رن علوى األصومعى وأبوى علوى حيوث  «واأوشك»هدنا لقول  

أنكوورا اسووتعمال الفعوول الماضووى وصوويغة المضووارع المبنووى للمجدووول ، علووى مووا حكووا  ابوول مالووك 

 عندما ، وىد بينا  لك فى الموضع الذو أحلناك علي .

 هذا البيت ألبى سدم الدذلى ، وبعد  ىول   ـ  93
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بالوذور أنو  لوم  سوتعمل اسوم الفاعول مول  «وشوكأ»وىد  شوعر يخصيصو  

 ، وليه وذلك ، بل ىد ورن استعمال  فى الشعر ، وقول    «وان»
 ـ  (94)

 أمووووووت أسوووووى  ووووووم الّرجوووووام ، وإنّنوووووى 

  قينووووووووا لوووووووورهل بالّووووووووذو أنووووووووا وائوووووووود   

  

 وىد  ور المصنف هذا فى بير هذا الكتاب.
__________________ 

 يووووووووووح  فوووووووووى األر  بعووووووووود الكوووووووووالم و

 ب يبصوووووووووووور العوووووووووووويل فيوووووووووووو  والبوووووووووووواو   

  
ىفوورا خاليووا ، وىوود ضووبط  بعووض  «وحوشووا»أو بعوود المووؤانه  «خووالف األنوويه»اللغووة   

العلماء بضم الواو على أن  جمع وح  ، والوح    صوفة مشوبدة ، يقوول   أر  وحو  ، ير ود 

سوان   ىوال ابول من وور فوى الل « بابا»خالية ، وضبط   خرون بفت  الواو على أن  صفة وصبور 

 اليباب عند العرب   الذو ليه في  أحد ، ىال عمر بل أبى ربيعة  »
 مووووووووووا علووووووووووى الّرسووووووووووم بووووووووووالبليّيل لووووووووووو

  ؟بوووووووويّل رجووووووووع الجووووووووواب أو لووووووووو أجابووووووووا   
  

 فووووووووووالى ىصوووووووووور  و العشوووووووووويرة فالصووووووووووا

 لووووووووووف أمسووووووووووى موووووووووول األنوووووووووويه  بابووووووووووا   

  
 ا . «معنا  خاليا ب أحد ب 

مل أوشوك ، و حتواج إلوى اسوم وخبور ،  وهو اسم فاعلـ  خبر مقدم «فموشكة»اإلعراب   

أر    مبتودأ موؤخر ، وأر  مضواف والضومير مضواف  «أرضنا»ـ  واسم  ضمير مستتر في 

فعوول مضوارع منصوووب بووون ، والفاعول ضوومير مسوتتر فيوو  جوووازا  «يعوون»مصوودر ة  «أن»إليو  

وخووالف  «يعووون»منصوووب علووى ال رفيووة ، وناصووب   «خووالف»يقوود ر  هووى  عووون إلووى أر  

حووال موول الضوومير المسووتتر فووى يعووون ، وىولوو   «وحوشووا»مضوواف إليوو   «األنوويه»و ، مضوواف 

معطووف عليو  بحورف عطوف مقودر ، وأن  حال ثانية ، وىيل   يوويد ألن  بمعنا  ، وىيل   « بابا»

 وما نخلت علي  فى يوو ل مصدر خبر موشك.
ىوول وثيور بول  حيث استعمل اسم الفاعل مول أوشوك ، ومثلو  «فموشكة»الشاهد في    ىول  

 عبد الرحمل الشدير بكثير عزة  
 فانّووووووووووووووووووووك موشووووووووووووووووووووك أّب يراهووووووووووووووووووووا

 يعوووووووووووووودو نون باضوووووووووووووورة العووووووووووووووونو و   

  
 هذا البيت لكثير بل عبد الرحمل المعروف بكثير عزة ، وهو مل ىصيدة ل ـ  94
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مول أفعوال هوذا البواب لوم  «ووان ، وأوشوك»وأفدم والم المصونف أن بيور 

 عل ، وحكى بير  خالف  لك   فحكى صاحب رن من  المضارع وب اسم الفا
__________________ 

طو لة  قولدا فى رثاء عبود العز وز بول موروان أبوى أميور الموؤمنيل عمور بول عبود العز وز الخليفوة 

 األموو العانل   وىبل بيت الشاهد ىول   

 وووووودت وىوووووود سوووووالت موووووول العووووويل عبوووووورةو

 سووووووووودا عانووووووووود مندوووووووووا وأسوووووووووبل عانووووووووود   

  

 و نموعدوووووووواىووووووووذ ت بدووووووووا والعوووووووويل سوووووووود

 عّوارهووووووووا فووووووووى بووووووووان الجفوووووووول زائووووووووودو   

  

 فووووووان يروووووووت للكحوووووول لووووووم  توووووورك البكووووووى 

 يشووووووووورو إ ا موووووووووا حثحثتدوووووووووا الموووووووووراونو   

  
 قوال   عوورّ عانود ، إ ا سوال فلوم  كود  رىووو ، وسوول ابول عبواس عوول  «سودا عانود»اللغوة   

ساونة لينوة  «سدو نموعدا»أصابنى القذو بسببدا  «ىذ ت بدا»المستحاضة فقال   إن  عرّ عاند 

وهوو ـ  بزنوة منبورـ  جموع مورون «المراون»حروتدا  «حثحثتدا»يل   «يشرو»ىذاها  «عوارها»

بوالراء المدملووة المكسووورة  «الرجووام»حزنوا وشوودة لوعوة  «أسووى»موا  حموول بو  الكحوول إلوى العوويل 

 موضع بعين  ، و صحف  جماعة بالزاو والحاء المدملة.ـ  والجيم
 «أسوى»رع ، وفاعل  ضمير مستتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوا فعل مضا «أموت»اإلعراب   

منصووب علوى ال رفيوة  « ووم»أو حز نوا  « سويا»مفعول ألجل  ، و جوز أن  كوون حواب بتقود ر 

إن   حورف يوويود  «وإننوى»مضاف إلي   «الرجام»و و وم مضاف  «أموت»الزمانية ، وناصب  

الووالم  «لورهل»وف يقود ر  أوىول  قينووا مفعوول مطلووظ لفعول محووذ « قينوا»ونصوب ، واليواء اسوومدا 

خبوور  ،  «وائوود»مبتوودأ  «أنووا»جووار ومجوورور متعلووظ بوورهل  «بالووذو»مؤووودة ، ورهوول   خبوور إن 

والجملوة ب محول لدوا صوولة الموصوول ، والعائود إلوى الموصووول ضومير محوذوف منصووب بفعوول 

ر فيو  ، محذوف يقع جملت  فى محل نصب خبورا لكائود مول حيوث نقصوان  ، واسوم  ضومير مسوتت

 ويقد ر الكالم   بالذو أنا وائد ألقا  ، مثال.
حيوث اسوتعمل الشواعر ـ  بدموزة بعود ألوف فاعول منقلبوة عول واو «وائد»الشاهد في    ىول  

هذا يوجي  والم الشارح العالمة ، وىد يبع في  ىوما مل النحواة ، وىيول   إن  «وان»اسم الفاعل مل 

 موحدة مل المكابدة ، فال شاهد في .بالباء ال «وابد»الصواب فى الروا ة 
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ىوالوا   عسوى  عسوى  «عسوى»اإلنصاف استعمال المضارع واسوم الفاعول مول 

، وحكووى الكسووائى مضووارع  «طفووظ»فدوو عوواس ، وحكووى الجوووهرّو مضووارع 
 .«جعل»

* * * 

 بعوووود عسووووى اخلولووووظ أوشووووك ىوووود  وووورن

(1)عووول ثوووان فقووود  «أن  فعووول»بوووـ  بنوووى   
 

  

 بوندا يستعمل ناىصة ويامة. «وأوشكعسى ، واخلولظ ، »اختّصت 
 فوما الناىصة فقد سبظ  ورها.

عسووى أن  قوووم ، »والفعوول ، نحووو  «أن»وأمووا التامووة فدووى المسووندة إلووى 

والفعول فوى موضوع رفوع فاعول  «أن»فـ  «واخلولظ أن  ويى ، وأوشك أن  فعل
 واستغنت ب  عل المنصوب الذو هو خبرها. «عسى ، واخلولظ ، وأوشك»

اسوم ظواهر  صوّ  رفعو  بو    فوان  «أن»لم  ول الفعول الوذو بعود  وهذا إ ا

فذهب األستا  أبو على الّشلوبيل إلى أن   جوب  «عسى أن  قوم ز د»ولي  نحو 
ومووا بعوودها فاعوول  «أن»فووـ  «أن»أن  كووون ال وواهر مرفوعووا بالفعوول الووذو بعوود 

إلوى لعسى ، وهى ياموة ، وب خبور لدوا ، و هوب المبورن والسويرافّى والفارسوّى 

 يجو ز
__________________ 

ىصود لف و  مضواف إليو   «عسوى»و ظرف متعلظ بقول   رن اآليى ، وبعد مضاف ،  «بعد»( 1)

فعوول  « وورن»حوورف يحقيووظ  «ىوود»بعوواطف مقوودر  «عسووى»معطوفووان علووى  «اخلولووظ ، أوشووك»

عول »ومثلو  ىولو   «بنوى»جوار ومجورور متعلوظ بقولو   «بون  فعل»فاعل  رن  «بنى»مضارع 

فعل ما  مبنوى للمجدوول ، ونائوب الفاعول ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر   «فقد»وىول   «ثان

 هو  عون إلى ثان ، والجملة مل فقد ونائب فاعل  فى محل جر صفة لثان.
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ما  ور  الّشلوبيل ويجو ز وج   خر ، وهو   أن  كون ما بعد الفعول الوذو بعود 

فوى موضوع نصوب بعسووى   والفعوول  «أن»و مرفوعوا بعسوى اسوما لدوا ،  «أن»
فاعلوو  ضوومير  عووون علووى فاعوول  «أن»ويقوودّم علووى ابسووم ، والفعوول الووذو بعوود 

 ألن  مقدّم فى النية.ـ  وإن يوّخرـ  وجاز عون  علي  «عسى»

علووى ـ  وي دور فائودة هوذا الخووالف فوى التثنيوة والجموع والتونيووث   فتقوول
 قوموا الز دون ، عسى أن  قوما الز دان ، وعسى أن »ـ  مذهب بير الشلوبيل

فتويى بضمير فى الفعل   ألن ال اهر ليه مرفوعوا  «وعسى أن  قمل الدندات

عسوى »وعلوى رأو الشولوبيل  جوب أن يقوول    «عسى»بـ  ب  ، بل هو مرفوع
فووال  «أن  قووم الز وودان ، وعسووى أن  قوووم الز ودون ، وعسووى أن يقوووم الدنوودات

 بعد . يويى فى الفعل بضمير   ألن  رفع ال اهر الذو

* * * 

 جوووووّرنن عسوووووى ، أو ارفوووووع مضووووومراو

(1)بدووووووا ، إ ا اسووووووم ىبلدووووووا ىوووووود  ووووووورا    
 

  
__________________ 

جرن   فعل أمر مبنى على الفت  بيصال  بنوون التوويود الخفيفوة ، وفاعلو  ضومير  «وجرنن»( 1)

  حورف عطوف معنوا «أو»ىصود لف و    مفعوول بو  لجورن  «عسى»مستتر في  وجوبا يقد ر  أنت 

مفعوول بو   «مضومرا»فعل أمر ، وفاعل  ضمير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت  «ارفع»التخيير 

ظورف لموا  سوتقبل مول الزموان ، يضومل معنوى  «إ ا»جار ومجورور متعلوظ بوارفع  «بدا»برفع 

ىبول    «ىبلدوا»نائب فاعل لفعل محذوف  فسر  المذوور بعد  ، أو   إ ا  وور اسوم  «اسم»الشرط 

حرف نال على التحقيوظ مبنوى  «ىد»بذور اآليى ، وىبل مضاف وها   مضاف إلي  ظرف متعلظ 

فعول موا  مبنوى للمجدوول ، واأللوف لالطوالّ ،  « وورا»على السكون ب محل ل  مل اإلعراب 

ونائب الفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى اسم ، والجملة مل  وور ونائوب فاعلو  

 يفسير ة. المستتر في  ب محل لدا
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مل بيل سائر أفعال هذا الباب بوندا إ ا يقدم عليدا اسوم  «عسى»اختّصت 

جاز أن  ضمر فيدا ضمير  عون على ابسم السوابظ ، وهوذ  لغوة يمويم ، وجواز 
 «ز ود عسوى أن  قووم»يجر دها عل الضمير ، وهذ  لغة الحجاز ، و لك نحوو 

أن »و  «ز وود» ضوومير مسووتتر  عووون علووى «عسووى»فعلووى لغووة يموويم  كووون فووى 

و  «فى موضع نصب بعسوى ، وعلوى لغوة الحجواز ب ضومير فوى عسوى « قوم
 فى موضع رفع بعسى. «أن  قوم»

  ـ  على لغة يميمـ  ون در فائدة  لك فى التثنية والجمع والتونيث   فتقول

هند عست أن يقوم ، والز دان عسيا أن  قوما ، والز دون عسوا أن  قوموا ، »
علووى لغووة ـ  ويقووول «يقومووا ، والدنوودات عسوويل أن  قموول والدنوودان عسووتا أن

هند عسى أن يقوم ، والز دان عسوى أن  قوموا ، والز ودون عسوى »  ـ  الحجاز

 .«أن  قوموا ، والدندان عسى أن يقوما ، والدندات عسى أن  قمل
 مول أفعوال هوذا البواب فيجوب اإلضومار فيو    فتقوول   «عسى»وأما بير 

الز دان جعل »وب  جوز يرك اإلضمار   فال يقول    «الز دان جعال  ن مان»

 .«الز دان عسى أن  قوما»وما يقول    « ن مان
* * * 

 الفوووت  والكسووور أجوووز فوووى الّسووويل مووول و

(1)، وانتقووا الفووت  زووول  «عسوويت»نحووو    
 

  
__________________ 

عطووف علوى م «والكسور»اآليوى  «أجوز»مفعول بو  مقودم علوى عاملو  وهوو ىولو   «والفت »( 1)

جووار  «فووى السوويل»فعوول أموور ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  وجوبووا يقوود ر  أنووت  «أجووز»الفووت  

جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف حووال موول السوويل ، ونحووو  «موول نحووو»ومجوورور متعلووظ بوووجز 

 الواو «وانتقا»  مضاف إلي  ىصد لف    «عسيت»مضاف وىول  
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لم ، نحوووو ضووومير موضووووع للرفوووع ، وهوووو لموووتك «عسوووى»بوووـ  إ ا ايصووول

عسووويت ، وعسوويت ، وعسوويتما ، وعسووويتم ، »أو لمخاطووب ، نحووو  «عسوويت»
جاز وسر سيندا وفتحدا ، والفت  أشودر  «عسيل»أو لغائبات ، نحو  «وعسيتلّ 

 وىرأ الباىون بفتحدا.ـ  بكسر السيل( ـ فدل عسيتم إن يولّيتم)، وىرأ نافع   

* * * 
__________________ 

فعل موا  مبنوى للمجدوول  «زول»مضاف إلي   «الفت »و وانتقا مضاف  عاطفة ، انتقا   مبتدأ ،

، ونائب الفاعول ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى انتقوا الفوت  ، والجملوة مول زوول 

 ونائب فاعل  فى محل رفع خبر المبتدأ.
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 إّن وأخوايدا

 إلّن ، أّن ، ليوووووووووت ، لكوووووووووّل ، لعوووووووووّل ، 

(1)عكووووه مالكووووان موووول عموووول ـ  وووووونّ    
 

  
 وووووووووووووواّن ز ووووووووووووودا عوووووووووووووالم بوووووووووووووونّى 

(2)وووووووفء ، ولكووووووّل ابنوووووو   و ضووووووغل    
 

  

 (3)هذا هو القسم الثانى مل الحروف الناسخة لالبتداء ، وهى ستة أحرف 

  
__________________ 

ولدوول  «أن ، ليووت ، لكوول ، لعوول ، وووون»جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف خبوور مقوودم  «إلن»( 1)

اسووم  «مووا»و مبتوودأ مووؤخر ، وعكووه مضوواف  «عكووه»معطوووف علووى المجوورور بعوواطف مقوودر 

جار ومجرور متعلظ بفعل محوذوف يقوع جملتو  صولة الموصوول    «لكان»موصول مضاف إلي  

 جار ومجرور متعلظ بما يعلظ ب  األول. «مل عمل»أو عكه الذو استقر لكان 

 «داز و»الكاف جارة لقول محذوف وما سبظ بير مورة ، إن   حورف يوويود ونصوب  «وان»( 2)

 «ووفء»الباء جارة ، وأن   حرف يوويد ونصوب ، واليواء اسومدا  «بونى»خبرها  «عالم»اسمدا 

خبرهووا ، وأن ومعموبهووا فووى يوو وول مصوودر مجوورور بالبوواء ، والجووار والمجوورور متعلووظ بقولوو  

ابول   اسوم لكول ، وابول مضواف والدواء  «ابنو »حرف استدراك ونصب  «ولكل»السابظ  «عالم»

 مضاف إلي . «ضغل»و خبر لكل ، و و مضاف  « و»مضاف إلي  

أن سوويبو    (322، )( ىود عرفووت ممووا ىودمنا لووك  ووور  فوى أول الكووالم علووى أفعوال المقاربووة 3)

ىد يكون حرفوا ناب علوى الترجوى مثول لعول وأندوا علوى مذهبو  يكوون  «عسى»رحم  هللا  رو أن 

واحودة ، وهوى أن  تصول بدووا  عاملوة عمول إن   فتنصوب ابسوم ، ويرفوع الخبور ، و لووك فوى حالوة

 ضمير نصب ، نحو ىول الشاعر  

 * فقلت عساها نار ووس وعلّدا*

 وىد يقدم إنشان  وامال فى الموضع الذو أحلناك علي  ، ومثل  ىول الراجز  
 يقووووووووووول بنتووووووووووى   ىوووووووووود أنووووووووووى أناوووووووووووا ، 

  وووووووووووووووا أبتوووووووووووووووا علوووووووووووووووك أو عسووووووووووووووواوا   

  
 ومثل  ىول عمران بل حطان الخارجى  
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ووووّن ، ولكووّل ، وليووت ، ولعووّل ، وعوودّها سوويبو   خمسووة   فوسووق  إّن ، وأّن ، و

 المكسورة ، وما سيويى. «إن»المفتوحة ألن أصلدا  «أنّ »
 «لكوووولّ »و التشووووبي  ،  «وووووونّ »التوويوووود ، ومعنووووى  «إّن ، وأنّ »ومعنووووى 

للترّجووى واإلشووفاّ ، والفوورّ بوويل  «لعوولّ »و للتّمنّووى ،  «ليووت»و لالسووتدراك ، 

وفوى  «ليوت ز ودا ىوائم»أن التمنى  كوون فوى الممكول ، نحوو   الترّجى والتمنى 
، وأن الترّجوى ب  كوون إب  (1) «ليت الّشباب  عون  وموا»بير الممكل ، نحو   

والفورّ بويل الترّجوى واإلشوفاّ  «لعوّل الّشوباب  عوون»فى الممكل   فال يقول   

اّ فووى واإلشووف «لعوول هللا  رحمنووا»أن الترّجووى  كووون فووى المحبوووب ، نحووو   
 .«لعل العدو  قدم» المكرو  نحو  

فتنصوب ابسوم ، ويرفوع الخبور  «وان»وهذ  الحروف يعمل عكه عمل 
(2) 

__________________ 

 ولووووووووووى نفووووووووووه أىووووووووووول لدووووووووووا إ ا مووووووووووا

 ينوووووووووووووووازعنى   لعلّوووووووووووووووى أو عسووووووووووووووووانى    

  
ولدذا يجد ابل هشام عد هذ  الحروف سبعة   الستة التى عدها الناظم والشوارح ، والسوابع 

 سى ، عند سيبو   وجماعة مل النحاة ، فاعرف  لك.ع
 ( ىد ورنت هذ  الجملة فى بيت ألبى العتاهية ، وهو ىول   1)

 أب ليووووووووووووت الّشووووووووووووباب  عووووووووووووون  ومووووووووووووا

 فووووووووووووووخبر  بموووووووووووووا فعووووووووووووول المشووووووووووووويب    

  
 ( هدنا أمران  جب أن يتنب  لدما  2)

موا ب يودخل علوى األول   أن هذ  الحروف ب يدخل على جملة  جب فيدا حذف المبتدأ ، و

ـ  التعجبية ، وما ب يدخل على مبتودأ  جوب لو  التصود ر «ما»مبتدأ ب  خرج عل اببتدائية ، مثل 

واسم ابستفدام ، و ستثنى مل هذا األخير ضمير الشوون   فانو  مموا ـ  أو الوىوع فى صدر الجملة

  جب يصد ر  ، وىد نخلت علي  إن فى ىول األخطل التغلبى  
 الكنيسووووووووووووة  ومووووووووووووا إّن موووووووووووول  وووووووووووودخل

  لووووووووووووووظ فيدووووووووووووووا جووووووووووووووآ را وظبووووووووووووووواء   

  
فووان   حوورف يوويوود ونصووب ، واسوومدا ضوومير شووون محووذوف ، وموول   اسووم شوورط مبتوودأ 

وخبوور  جملووة الشوورط وجوابوو  أو إحووداهما ، وجملووة المبتوودأ وخبوور  فووى محوول رفووع خبوور إن ، وب 

 ل على جب ل  التصد ر ، وىد حم جوز أن يجعل اسم الشرط اسما إلن   لكون  مما 



 347  ..................................................................... شرح ابل عقيل   الجزء األول 

.................................................................................. 
__________________ 

فوان   حورف  «إن مل أشد الناس عذابا  وم القياموة المصوورون» لك ىول  صلّى هللا علي  وسلّم   

محوذوف خبور مقودم ، يوويد ونصب ، واسمدا ضمير شون محذوف ، والجار والمجورور متعلوظ ب

والمصورون   مبتدأ مؤخر ، وجملة المبتدأ وخبر  فى محل رفع خبر إن ، وهذا هوو الوراج  فوى 

زائودة علوى  «مول أشود»إعراب هوذا الحود ث علوى هوذ  الروا وة ، وموندم مول جعول مول فوى ىولو  

و اسوووم إن.  «أشووود»موووذهب الكسوووائى الوووذو  جيوووز ز وووانة مووول الجوووارة فوووى اإل جووواب ، و جعووول 

وب يدخل هذ  الحوروف علوى جملوة  كوون  خبرها وهو مبنى على رأو ضعيف ، «صورونالم»

إِنَّ هللاَ )وىولو  سوبحان   (إِنَُّهرْم سراَء مرا ُرانُوا يَْعَملُرونَ )الخبر فيدا طلبيا أو إنشائيا ، فوما ىول  يعالى 

ا يَِعظُكُْم بِهِ   وىول الشاعر   (نِِعمَّ

 إّن الووووووووووووذ ل ىتلووووووووووووتم أمووووووووووووه سوووووووووووويّدهم 

 يحسووووووووبوا لوووووووويلدم عوووووووول لوووووووويلكم ناموووووووواب    

  
فاندوا علوى يقود ر ىوول محوذوف  قوع خبورا إلن ، ويقوع هوذ  الجمول اإلنشوائية معمولوة لو    

فيكون الكالم مل باب حذف العامول وإبقواء المعموول. والتقود ر   إن الوذ ل ىتلوتم سويدهم مقوول فوى 

 يكلف والتزام ما ب لزوم ل .إلد ، ووذلك الباىى ، هكذا ىالوا ، وهو عندو ـ  شوندم ب يحسبوا
و ستثنى مل  لك عندهم أن المفتوحة   فاندا انفرنت بجواز وىوع خبرهوا جملوة إنشوائية ، 

وىولو  جول شوون   (َوأَْن َعسى أَْن يَكُوَن قَِد اْقتََرَب أََجلُُهمْ )وهو مقيه فيما إ ا خففت نحو ىول  يعالى 

 .(اَواْلخاِمَسةَ أَنَّ َغَضَب هللاِ َعلَْيه)  
ىوود حكوووا أن ىومووا موول العوورب ـ  مووندم ابوول سوويد ـ  األموور الثووانى   أن جماعووة موول العلموواء

و نسوب إلوى عمور بول ) نصبون بان وأخوايدا ابسم والخبر جميعا ، واستشددوا علوى  لوك بقوول 

   (أبى ربيعة ، ولم أجد  فى ن وان 
 إ ا اسوووووووونّ جووووووون  اللّيووووووول فلتووووووووت ولوووووووتكل 

 سووووووووونا أسوووووووووداخطووووووووواك خفافوووووووووا ، إّن حّرا   

  
 و قول محمد بل  ؤ ب العمانى الفقيمى الراجز  صف فرسا  

 وووووووووووووووووووووووّن أ نيووووووووووووووووووووو  إ ا يشوووووووووووووووووووووّوفا

 ىانموووووووووووووووووووووة أو ىلموووووووووووووووووووووا محّرفوووووووووووووووووووووا   

  
 وبقول  و الرمة  

 ووووووووووووووووووووون جلوووووووووووووووووووونهّل ممّوهوووووووووووووووووووات 

 علوووووووووووووووووى أبشوووووووووووووووووارها  هبوووووووووووووووووا زبب   

  
 وبقول الراجز  
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  فدوووى عاملوووة فوووى الجوووزء ل ، وهوووذا موووذهب  «إّن ز ووودا ىوووائم»نحوووو   

بصر يل ، و هب الكوفيّون إلى أندوا ب عمول لدوا فوى الخبور ، وإنموا هوو بواّ ال
 وهو خبر المبتدأ. «إن»على رفع  الذو وان ل  ىبل نخول 

* * * 

 راع  ا التّرييووووووووب ، إّب فووووووووى الّووووووووذو و

(1)بيووور البوووذو ـ  أو هنووواـ  وليوووت فيدوووا   
 

  

إ ا ووان الخبور أو    لزم يقد م ابسم فوى هوذا البواب ويووخير الخبور ، إّب 
 ظرفا ، أو جارا ومجرورا   فان  ب  لزم يوخير  ، ويحت هذا ىسمان  

ليووت فيدووا بيوور »أحوودهما   أنوو   جوووز يقد موو  ويوووخير  ، و لووك نحووو   

 «البذو
__________________ 

 *  ا ليت أ ّام الّصبا رواجعا*

صوب الجوزأ ل بوان نـ  هم ىوم رؤبوة بول العجواجـ  وزعم ابل سالم أن لغة جماعة مل يميم

 وأخوايدا ، ونسب  لك أبو حنيفة الد نورو إلى يميم عامة.
وجمدوورة النحوواة ب  سوولمون  لووك ولوو  ، وعنوودهم أن المنصوووب الثووانى منصوووب بعاموول 

محذوف ، و لك العامل المحذوف هو خبر إن ، ووون  ىوال   إن حراسونا  شوبدون أسودا ،  وا ليوت 

 أ ام الصبا يكون رواجع.
اسم إشارة مفعوول بو   « ا»فعل أمر ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبا يقد ر  أنت  «وراع»( 1)

 «فوى الوذو»أناة اسوتثناء  «إب» ودل ، أو عطوف بيوان ، أو نعوت بسوم اإلشوارة  «الترييب»لراع 

والتقود ر   راع هوذا الترييوب فوى وول يرويوب إب  جار ومجرور  قع موىع المستثنى مل محوذوف.

الكواف جوارة لقوول محوذوف ، وهوى ومجرورهوا متعلقوان بفعول  «وليوت»إلد ـ  فى الترويب الذو

جووار ومجوورور متعلووظ  «فيدووا»محووذوف يقووع جملتوو  صوولة الووذو وليووت   حوورف يموول ونصووب 

ظورف مكوان معطووف  «هنوا»عاطفة ، معنا  التخييور  «أو»بمحذوف خبر ليت مقدم على اسمدا 

مضوواف إليوو  ،  «البووذو»و اف ، مووؤخر ، وبيوور مضوو «ليووت»اسووم  «بيوور» «فيدووا»علووى ىولوو  

 إلد   ول يرويب وىع في  خبر إن ظرفا أو جارا ومجروراـ  والمران بالترويب الذو وليت فيدا
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 «بيور»علوى  «فيدا ، وهنا»أو اوى    فيجوز يقد م  «ليت هنا بير البذو»أو 

 ويوخيرهما عندا.
  جووز فوال «ليوت فوى الودّار صواحبدا»والثانى   أن   جب يقد م  ، نحو   

 لوال  عون الضمير على متوخر لف ا وريبة. «فى الدار»يوخير 

وب  جوووز يقووود م معموووول الخبووور علووى ابسوووم إ ا ووووان بيووور ظووورف وب 
 «إّن طعاموك ز ودا  وول»فوال  جووز  «إّن ز ودا  وول طعاموك»مجرور ، نحوو   

 «إّن ز ودا واثوظ بوك»ووذا إن وان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا ، نحوو   

إّن بوك »فال  جوز يقد م المعمول على ابسوم   فوال يقوول    «جاله عندك»أو 
 وأجاز  بعضدم ، وجعل من  ىول    «إّن عندك ز دا جاله»أو  «ز دا واثظ

 ـ  (95)

 فوووووووال يلحنوووووووى فيدوووووووا   فووووووواّن بحبّدوووووووا

 أخوووووواك مصوووووواب القلووووووب جووووووّم بالبلوووووو     

  

* * * 
__________________ 

ان ور وتواب سويبو   )   الخمسيل التى لم  نسبوها إلى ىائل معيل هذا البيت مل شواهد سيبوـ  95

1  /280.) 

وثيوور ، ع وويم  «جووم»أو   ب يلمنووى وب يعووذلنى ـ  موول بوواب فووت ـوو  «ب يلحنووى»اللغووة   

 أو وساوس  ، وهو جمع بلبال ، وهو الحزن واشتغال البال. «بالبل »
يلمنوى فوى حوب هوذ  المورأة فقوود  قوول ب »المعنوى   ىوال األعلوم فوى شورح شوواهد سويبو   

 ا  «أصيب ىلبى بدا ، واستولى علي  حبدا   فالعذل ب  صرفنى عندا
يل    فعل مضارع مجزوم بال الناهية ، وعالمة جزمو   «يلحنى»ناهية  «فال»اإلعراب   

حووذف حوورف العلووة ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  وجوبووا يقوود ر  أنووت ، والنووون للوىا ووة ، واليوواء 

الفواء يعليليوة ، إن   حورف يوويود ونصوب  «فوان»جار ومجرور متعلظ بتلحوى  «فيدا» مفعول ب 

اآليى ، وحب مضاف ، وهوا   ضومير الغائبوة  «مصاب»الجار والمجرور متعلظ بقول   «يجبدا»

خبور إن ،  «مصواب»أخوا   اسوم إن ، وأخوا مضواف والكواف مضواف إليو   «أخواك»مضاف إلي  

بالبول   فاعوول لجووم ،  «بالبلوو »خبور ثووان إلن  «جووم»يوو  مضواف إل «القلووب»و ومصواب مضوواف 

مضواف إليو  ،  «أخواك»مرفوع بالضومة ال واهرة ، وبالبول مضواف وضومير الغائوب العائود إلوى 

 مبنى على السكون فى محل جر.
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 هموووووووووز إّن افوووووووووت  لسووووووووودّ مصووووووووودرو

(1)مسووووودّها ، وفوووووى سووووووو  اك اوسووووور    
 

  

ب الكسووور ، وجوووواز لدوووا ثالثوووة أحووووال   وجووووب الفوووت  ، ووجوووو «إنّ »

 األمر ل  

فيجب فتحدا إ ا ىدّرت بمصدر ، وما إ ا وىعت فى موضوع مرفووع فعول 
(2) ، 

__________________ 

 «أخواك»على اسومدا وهوو ىولو   «بحبدا»وهو ىول   «إن»الشاهد في    يقد م معمول خبر 

فقودم الجوار  «إن أخواك مصواب القلوب بحبدوا»وأصل الكوالم  «مصاب القلب»وخبرها وهو ىول  

والمجرور على ابسم ، وفصل ب  بيل إن واسومدا ، موع بقواء ابسوم مقودما علوى الخبور ، وإجوازة 

 (.280/  1ان ر الكتاب )هذا هو ما ر   سيبو   شيد النحاة 

ىصود  «إن»و اآليى ، وهمز مضواف  «افت »مفعول مقدم على عامل  ، وهو ىول   «وهمز»( 1)

جوار  «لسود»أمر ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبا يقود ر  أنوت  فعل «افت »لف     مضاف إلي  

مسد   مفعوول مطلوظ ،  «مسدها»مضاف إلي   «مصدر»و ومجرور متعلظ بافت  ، وسد مضاف 

اآليوى ،  «اوسور»جار ومجرور متعلظ بقول   «وفى سوو»ومسد مضاف والضمير مضاف إلي  

فعول  «اوسور»اف حورف خطواب مضواف إليو  ، والكو « اك»وسوو مضاف واسوم اإلشوارة مول 

 أمر ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبا يقد ر  أنت.

ما إ ا وىعت أن فوى موضوع الفاعول والمثوال الوذو  وور  ،  «مرفوع فعل»( شمل ىول الشارح 2)

ولوم  كفدوم إنزالنووا ، وموا إ ا وىعوت فوى موضووع أأو    (َولَرْم يَْكِعِهررْم أَنَّرا أَْنَنْلنراأَ )ومنو  ىولو  يعوالى   

ْْ أُوِحَا إِلَاَّ أَنَّهُ اْستََمَع نَعٌَر ِمَن اْلِجنِّ )لنائب عل الفاعل ، نحو ىول  يعالى   ا أو   ىل أوحى إلوى  (قُ

استماع نفر مل الجل ، وب فرّ بيل أن  كون الفعل ظاهرا وما فى هوذ  األمثلوة ، وبويل أن  كوون 

وىوولدم  «لم  ما أن فى السوماء نجمواب أو»المصدر ة نحو ىولدم    «ما»الفعل مقدرا ، و لك بعد 

التقد ر   ب أولم  ما ثبت وون نجم فى السوماء ، وب أفعلو  موا  «ب أفعل هذا ما أن حراء مكان »  

الشرطية فى موذهب الكووفييل ، و لوك وموا فوى نحوو ىولو   «لو»ثبت وون حراء فى مكان  ، وبعد 

 أو لو ثبت صبرهم. ( إِلَْيِهمْ َولَْو أَنَُّهْم َيبَُروا َحتَّى تَْخُرجَ )يعالى   
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عرفووت أنّووك »أو   ىيامووك ، أو منصوووب  ، نحووو    « عجبنووى أنّووك ىووائم»نحووو   

عجبوت مول أنّوك »أو   ىياموك ، أو فوى موضوع مجورور حورف ، نحوو    «ىائم
لسود » ولم  قل   «لسدّ مصدر مسدّها»( ، وإنما ىال   1أو   مل ىيامك ) «ىائم

ظننوت ز ودا » المفرن مسدّها و جب وسرها ، نحو   ألن  ىد  سدّ  «مفرن مسدها

  فدذ   جب وسرها وإن سدّ مسدّها مفرن   ألندا فى موضع المفعول  «إن  ىائم
 .«ظننت ز دا ىيام »الثانى ، ولكل ب يقدّر بالمصدر   إ  ب  ص  

فان لم  جوب يقود رها بمصودر لوم  جوب فتحدوا ، بول يكسور   وجوبوا ، أو 

نبيل ، ويحووت هووذا ىسوومان   أحوودهما   وجوووب الكسوور ، جوووازا ، علووى مووا سوو
 جواز الفت  والكسر   فوشار إلى وجوب الكسر بقول    والثانى  

__________________ 

وهوو أن  سود المصودر ـ  «إن»(  ور المؤلف ضابطا عاما للمواضع التى  جب فيدا فت  همزة 1)

 ة مواضع أخرو  وىد  ور الشارح ثالثة مندا ، وبقيت علي  خمسـ  مسدها

 (َوِمرْن آياتِرِه أَنَّرَك تَرَرا اأْلَْرضَ )األول   أن يقع فى موضع مبتدأ مؤخر ، نحو ىول  يعالى   
 أو ومل   اي  رؤ تك األر .

الثانى   أن يقع فى موضع خبر مبتودأ ، بشورط أن  كوون  لوك المبتودأ بيور ىوول ، وبشورط 

ىولوك   ظنوى أنوك مقويم معنوا اليووم ، أو ظنوى أب  كون خبور أن صوانىا علوى  لوك المبتودأ ، نحوو 

 إىامتك معنا اليوم.
َْ ما أَنَّكُْم تَْنِطقُونَ )الثالث   أن يقع فى موضع المضاف إلي  نحو ىول  يعالى     (إِنَّهُ لََحيي ِمثْ

أو مثل نطقكم   فما   صلة ، ومثل مضواف وأن موع موا نخلوت عليو  فوى يوو ول مصودر مجورور 

 باإلضافة.
اذُُْرُروا )   أن يقع فى موضع المعطوف على شىء مما  ورنا  ، نحوو ىولو  يعوالى  الرابع 

ْلتُكُْم َعلَى اْلعالَِمينَ   أو   ا وروا نعمتى ويفضيلى إ اوم. (نِْعَمتَِا الَّتِا أَْنعَْمُت َعلَْيكُْم ، َوأَنِّا فَضَّ
َوإِذْ يَِعرُدُُُم )ى   الخامه   أن يقع فى موضع البدل مل شوىء مموا  ورنوا  ، نحوو ىولو  يعوال

أو   وإ   عدوم هللا إحدو الطائفتيل ووندا لكم ، فدو بدل اشتمال مول  (الطَّائِعَتَْيِن أَنَّها لَكُمْ هللاُ إِْحَدا 

 المفعول ب .
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 فاوسووور فوووى اببتووودا ، وفوووى بووودء صووول  

(1)ليموووووووووويل مكملوووووووووو   «إنّ »حيووووووووووث و   
 

  

 أو حكيوووووت بووووووالقول ، أو حلّوووووت محووووووّل 

(2)ريووووووو  وإنّوووووووى  و أمووووووول حوووووووال ، وز   
 

  
 وسوووووووروا مووووووول بعووووووود فعووووووول علّقووووووواو

(3)بووووووالاّلم ، ووووووواعلم إنّوووووو  لووووووذو يقووووووى    
 

  
__________________ 

جووار  «فووى اببتوود»فعوول أموور ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  وجوبووا يقوود ر  أنووت  «فاوسوور»( 1)

جووار ومجوورور معطوووف بووالواو علووى الجووار والمجوورور  «وفووى بوودء»ومجوورور متعلووظ باوسوور 

الواو عاطفة ، حيوث   ظورف معطووف  «وحيث»مضاف إلي   «صل »و لسابظ ، وبدء مضاف ا

 «مكملو »جوار ومجورور متعلوظ بقولو   «ليمويل»ىصد لف     مبتودأ  «إن»على الجار والمجرور 

 إليدا. «حيث»خبر المبتدأ ، والجملة مل المبتدأ والخبر فى محل جر باضافة  «مكمل »اآليى 

حكى   فعول موا  مبنوى للمجدوول ، والتواء للتونيوث ، ونائوب  «كيتح»حرف عطف  «أو»( 2)

الفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقود ر  هوى  عوون إلوى إن ، والجملوة معطوفوة علوى جملوة المبتودأ 

حول   فعول  «حلوت»حورف عطوف  «أو»جار ومجرور متعلظ بحكيوت  «بالقول»والخبر السابقة 

 «محوول»ر فيوو  جوووازا يقوود ر  هووى  عووون إلووى إن مووا  ، والتوواء للتونيووث ، والفاعوول ضوومير مسووتت

الكاف جارة لقول محذوف ، وموا  «وزري »مضاف إلي   «حال»و مفعول في  ، ومحل مضاف ، 

الواو واو الحال ، إن   حرف يوويود ونصوب  «وإنى»سلف مرارا ، زري    فعل وفاعل ومفعول 

، والجملوة مول إن واسومدا مضواف إليو   «أمول»و خبرهوا ، و و مضواف ،  « و»، والياء اسمدا 

 .«زري »وخبرها فى محل نصب حال صاحب  ياء المتكلم فى 

جوار ومجورور متعلوظ بكسوروا  «مل بعد»الواو عاطفة ، ووسروا   فعل وفاعل  «ووسروا»( 3)

علووظ   فعوول مووا  مبنووى للمجدووول ، واأللووف  «علقووا»مضوواف إليوو   «فعوول»و ، وبعوود مضوواف ، 

مستتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى فعول والجملوة فوى محول لالطالّ ، ونائب الفاعل ضمير 

الكاف جارة لقول محذوف ، اعلوم    «واعلم»جار ومجرور متعلظ بعلظ  «بالالم»جر نعت لفعل 

إن حورف يوويود ونصوب ، والدواء  «إنو »فعل أمر ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبا يقد ر  أنت 

ى المعلقة ،  و   خبر إن مرفوع بالواو نيابة عل الضوم  الالم هى بم اببتداء ، وه «لذو»اسمدا 

 مضاف إلي . «يقى»و ألن  مل األسماء الستة ، و و مضاف ، 
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  جب الكسر فى ستة مواضع   [فذور أن ]

إّن ز ودا »ابتداء ، أو   فى أول الكوالم ، نحوو    «إنّ »األول   إ ا وىعت 
بول  «أنّوك فاضول عنودو»ول   وب  جوز وىوع المفتوحة ابتوداء   فوال يقو «ىائم

 وأجاز بعضدم اببتداء بدا. «عندو أنّك فاضل» جب التوخير   فتقول   

، ومنو   «جواء الّوذو إنو  ىوائم»صدر صلة ، نحو    «إنّ »الثانى   أن يقع 
 .(َوآتَْيناهُ ِمَن اْلُكنُوِز ما إِنَّ َمعاتَِحهُ لَتَنُوأُ )ىول  يعالى   

وهللا إن ز وودا »م وفووى خبرهووا الووالم ، نحووو   الثالووث   أن يقووع جوابووا للقسوو

 وسيويى الكالم على  لك. «لقائم
 «ىلووت إّن ز وودا ىووائم»الرابووع   أن يقووع فووى جملووة محكيّووة بووالقول ، نحووو   

بول أجورو القوول مجورو ـ  [   فوان لوم يحوك بو (قاَ  إِنِّا َعْبُد هللاِ )ىال يعالى   ]

 أو   أي ّل. «؟أيقول أن ز دا ىائم»فتحت ، نحو   ـ  ال ل
زريو  وإنّوى  و »الخامه   أن يقع فى جملة فى موضع الحال ، وقولو    

َُمررا أَْخَرَجررَك َربُّررَك ِمررْن بَْيتِررَك بِرراْلَحّيِ َوإِنَّ فَِريقرراً ِمررَن )ومنوو  ىولوو  يعووالى    «أموول

 وىول الشاعر   (اْلُمْؤِمنِيَن لَكاِرُهونَ 
 ـ  (96)

 موووووووووووووا أعطيوووووووووووووانى وب سوووووووووووووولتدما

 ى لحووووووووووووواجزو ورموووووووووووووى إّب وإنّووووووووووووو   

  
__________________ 

البيت لكثير عزة ، وهوو وثيور بول عبود الورحمل ، مول ىصويدة لو   مودح فيدوا عبود الملوك بول ـ  96

 مروان بل الحكم وأخا  عبد العز ز بل مروان ، وأول هذ  القصيدة ىول   

 نع عنووووووووووك سوووووووووولمى إ  فووووووووووات مطلبدووووووووووا

 ا وووووووووور خليليوووووووووك مووووووووول بنوووووووووى الحكوووووووووم و   

  
 جووز أن  كوون هدنوا مصودرا ميميوا بمعنوى الطلوب ، و جووز أن  كوون  «طلبدوام»اللغة   

علوى أندوا أناة ـ  رحمو  هللاـ  روا وة سويبو   «إب»اسم زمان بمعنى وىت الطلب ، والثانى أىورب 

اسوتثناء مكسوورة الدموزة مشودنة الووالم ، وروا وة أبوى العبواس المبوورن بفوت  الدموزة ويخفيوف الووالم 

 تاح ، وروا ة سيبو   أعرف وأشدر وأصل  مل جدةعلى أندا أناة استف
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 السانس   أن يقع بعد فعل مل أفعال القلوب وىد علّظ عندا بالالم ، نحو  

فوان لوم  كول فوى خبرهوا  «ظولّ »وسونبيل هوذا فوى بواب  «علمت إّن ز دا لقوائم»
 .«علمت أّن ز دا ىائم»الالم فتحت ، نحو   

 «نقوص مواضوع  جوب وسور إنّ  هذا ما  ور  المصنف ، وأورن علي  أن 

 فيدا  
 .«أب إّن ز وودا ىووائم»ابسووتفتاحية ، نحووو    «أب»األول   إ ا وىعووت بعوود 

 (أاَل إِنَُّهْم ُهُم السُّعَهاءُ )ومن  ىول  يعالى   
__________________ 

 إ ا منع  ووف .ـ  مل باب ضربـ  أو مانعى ، ويقول   حجز   حجز  «حاجزو»المعنى 

أعطوى   فعول موا  ، وألوف ابثنويل فاعول ، والنوون  «أعطيوانى»نافيوة  «ما»اإلعراب   

 «وب»للوىا ووة ، واليوواء مفعووول أول ، والمفعووول الثووانى محووذوف ، والتقوود ر   مووا أعطيووانى شوويوا 

فعوول وفاعوول ومفعووول أول ، والمفعووول الثووانى محووذوف ،  «سووولتدما»الووواو عاطفووة ، ب   نافيووة 

موا أعطيووانى وب سووولتدما  اة اسوتثناء ، والمسووتثنى منو  محووذوف ، أو  أن «إب»ويقود ر  والسووابظ 

الووواو واو الحووال ، إن   حوورف يوويوود ونصووب ، واليوواء اسوومدا  «وإنووى»فووى حالووة موول األحوووال 

الوالم للتوويود ، حواجز   خبور إن ، وحواجز مضواف و واء الموتكلم مضواف إليو  ، مول  «لحاجزو»

فاعوول بحوواجز ، وووورم مضوواف و وواء المووتكلم  ووورم   «ورمووى»إضووافة اسووم الفاعوول إلووى مفعولوو  

مضاف إلي  ، وجملة إن واسمدا وخبرها فى محل نصب حال ، وهذ  الحوال فوى المعنوى مسوتثناة 

 مل عموم األحوال ، ووون  ىال   ما أعطيانى وب سولتدما فى حالة إب هذ .
ندوا وىعوت موىوع مكسوورة أل «إن»حيث جاءت همزة  «إلدـ  إب وإنى»الشاهد في    ىول  

وهوو اىتوران خبرهوا بوالالم ،  «إن»الحال ، وثمت سبب  خر فى هذ  العبوارة  وجوب وسور هموزة 

  الشوواهد فيوو  وسوور إن   لوودخول الووالم فووى خبرهووا ، وألندووا واىعووة  (472،  1ج )وىووال األعلووم 

 ا . «موىع الجملة النائبة عل الحال ، ولو حذف الالم لم يكل إب مكسورة لذلك
اَم َومرا أَْرَسرْلنا قَْبلَرَك ِمرَن اْلُمْرَسرِليَن إاِلَّ إِنَُّهرْم لَيَرأُُْلُوَن الطَّعر)هذا البيت ىوول هللا يعوالى   ومثل 

فان فى هذ  اآل ة الكر مة مكسورة الدمزة وجوبوا لسوببيل وول واحود مندموا  (َويَْمشُوَن فِا اأْلَْسواقِ 

 ىتران خبرها بالالم. قتضى  لك على استقالل    وىوعدا موىع الحال ، وا
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 .«اجله حيث إّن ز دا جاله»، نحو    «حيث»الثانى   إ ا وىعت بعد 

ز ود إنّو  »الثالث   إ ا وىعت فى جملوة هوى خبور عول اسوم عويل ، نحوو   
 .«ىائم

فاوسر فى »وب  رن علي  شىء مل هذ  المواضع   لدخولدا يحت ىول    

 لة مبتدأ بدا.ألن هذ  إنما وسرت لكوندا أّول جم «اببتدا
* * * 

 بعوووووووووووووووود إ ا فجوووووووووووووووواءة أو ىسووووووووووووووووم 

(1)ب بم بعووووووووووود  بووووووووووووجديل نموووووووووووى    
 

  
 موووووووع يلوووووووو فوووووووا الجوووووووزا ، و ا  ّطووووووورن

 (2) «خيووور القوووول إنّوووى أحمووود»فوووى نحوووو    
  

__________________ 

مضواف إليو  ،  «إ ا»و فى  خر البيوت ، وبعود مضواف ،  «نمى»ظرف متعلظ بقول   «بعد»( 1)

حورف عطوف  «أو»مضاف إلي  ، وهى مول إضوافة الودال إلوى المودلول  «ءةفجا»و وإ ا مضاف 

بعود   ظورف متعلوظ بمحوذوف  «بعد »اسمدا  «بم»نافية للجنه  «ب»معطوف على إ ا  «ىسم»

خبر ب ، وبعد مضاف والداء مضاف إلي  ، وجملة ب واسمدا وخبرها فوى محول جور نعوت لقسوم 

فعوول مووا  مبنووى للمجدووول ،  «نمووى»اآليووى  «نمووى»جووار ومجوورور متعلووظ بقولوو   «بوووجديل»

 ونائب الفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى همز إن.

 «يلووو»و السووابظ بعوواطف مقوودر ، ومووع مضوواف  «بعوود»ظوورف معطوووف علووى ىولوو   «مووع»( 2)

 «الجوزا»و ىصور للضورورة   مضواف إليو  ، وفوا مضواف  «فوا»و مضاف إليو  ، ويلوو مضواف 

فعوول مضووارع ، وفاعلوو   « طوورن»اسووم إشووارة مبتوودأ  « ا»ضووا   مضوواف إليوو  ىصوور للضوورورة أ 

ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون على اسم اإلشارة ، والجملة فوى محول رفوع خبور المبتودأ 

مضواف إليو   «القوول»و مبتدأ ، وخيور مضواف  «خير»جار ومجرور متعلظ بيطرن  «فى نحو»

فعول مضوارع ، وفاعلو  ضومير مسوتتر  «أحمد»ء اسمدا إن   حرف يوويد ونصب ، واليا «إنى»

في  وجوبا يقد ر  أنا ، وجملة المضارع وفاعل  فى محل رفع خبر إن ، وجملة إن ومعموليدا فوى 

 إلي . «نحو»محل رفع خبر المبتدأ ، وجملة المبتدأ وخبر  فى محل جر باضافة 
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ئيووة ، نحووو ووسوورها إ ا وىعووت بعوود إ ا الفجا «إنّ » عنووى أنوو   جوووز فووت  

فمل وسرها جعلدا جملة ، والتقد ر   خرجت فا ا  «خرجت فا ا إن ز دا ىائم»
ز د ىائم ، ومل فتحدا جعلدا مع صلتدا مصدرا ، وهو مبتدأ خبر  إ ا الفجائيوة 

أو ففى الحضرة ىيام ز د ، و جوز أن  كون الخبر  «فا ا ىيام ز د»، والتقد ر 

، ومموا جواء بوالوجديل  (1) «ز ود موجوون خرجت فا ا ىيام»محذوفا ، والتقد ر 
 ىول   
 ـ  (97)

 سووويّداـ  وموووا ىيووولـ  ونوووت أرو ز وووداو

 إ ا أنّوووووووووو  عبوووووووووود القعووووووووووا والّلدووووووووووازم    

  
__________________ 

( هذان الوجدان اللذان جوزهما المؤلف على يقد ر فوت  هموز أن بعود إ ا الفجائيوة مبنيوان علوى 1)

فمل ىال هى ظورف  (وما بعدها 244ان ر ، ) ؟ف أم ظرفهى حرأالخالف فى إ ا الفجائية   

مكووانى أو زمووانى جعلدووا الخبوور ، وفووت  الدمووزة ، وموول ىووال هووى حوورف أجوواز جعوول إن واسوومدا 

وخبرها جملة أو جعلدا فى يوو ل مفرن ، وهذا المفورن إموا أن  كوون خبورا لمبتودأ محوذوف ، وإموا 

وسوورت الدموزة ، وإن جعلتدووا مفوورنا فتحووت  أن  كوون مبتوودأ والخبوور محووذوفا ، فوان جعلتدووا جملووة

 الدمزة.

جوواز عنوود  وسوور همووزة إن ـ  وهووو ابوول مالووك «إ ا حوورف مفاجوووة»والحاصوول أن موول ىووال 

بعدها على يقد ر أن ما بعدها جملة يامة ، وجاز عند  أ ضا فوت  الدموزة علوى يقود ر أن موا بعودها 

وأما مل جعل إ ا ظرفوا زمانيوا أو  فى يوو ل مصدر مبتدأ خبر  محذوف أو خبر لمبتدأ محذوف ،

 مكانيا فقد أوجب فت  همزة أن على أندا فى يوو ل مصدر مبتدأ خبر  ال رف ىبل .
 ات وجدوويل ب  وتم إب علووى  «إ ا»بعود  «إن»ومول هنوا  تبوويل لوك أن وووالم النواظم وجعلوو  

على مذهب مول ىوال مذهب  أن إ ا الفجائية حرف ، أو على التلفيظ مل المذهبيل   بون  كون الفت  

ب رفيتدووا والكسوور علووى مووذهب موول ىووال بحرفيتدووا ، مووع أن موول ىووال بحرفيتدووا  جوووز فيدووا الفووت  

 أ ضا.
  (472ـ  1)هذا البيت مول شوواهد سويبو   التوى لوم  نسوبوها ، وىوال سويبو   ىبول أن  نشود  ـ  97

 ا . «وسمعت رجال مل العرب  نشد هذا البيت وما أخبرك ب »

وهوى طورف الحلقووم ، و قوال   هوى ـ  بكسر الالم والزاوـ  جمع لدزمة «زماللدا»اللغة   

ونا وة عول الخسوة والودناءة والذلوة ، و لوك  «عبود القفوا واللدوازم»ع م نايىء يحت األ ن ، وىول  

 فونت إ ا ألن القفا موضع الصفع ، واللدزمة موضع اللكز ،
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ن رت إلى هذ ل الموضعيل من  ايض  لك أن   ضرب على ىفوا  ولدزمتو  ، ولويه أحود  ضورب 

 على ىفا  ولدزمت  بير العبد ، فتعرف مل  لك عبون ت  و لت  ونناءي .

ب سويانة لو  وب  المعنى   ونت أظول ز ودا سويدا وموا ىيول لوى عنو  ، فوا ا هوو  ليول خسويه

 شرف.
بزنوة المبنوى للمجدوول  «أرو»وان   فعل ما  ناىص ، والتاء اسم   «ونت»اإلعراب   

مفعولو  األول  «ز ودا»فعل مضارع ، وفاعل  ضمير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوا ـ  ومعنا  أظل

فعوول مووا  مبنووى للمجدووول ومووا المصوودر ة مووع  «ىيوول»الكوواف جووارة ، ومووا   مصوودر ة  «ومووا»

موودخولدا فووى يوو وول مصوودر مجوورور بالكوواف   أو وقووول النوواس ، والجووار والمجوورور متعلووظ 

 «سويدا»ظنوا موافقوا ىوول النواس  بمحذوف نعت لمصدر محوذوف  قوع مفعووب مطلقوا ، والتقود ر  

 «إ ا»وفاعلدووا ومفعوليدووا فووى محوول نصووب خبوور وووان  «أرو»مفعووول ثووان ألرو ، والجملووة موول 

 «القفا»و خبر إن ، وعبد مضاف  «عبد»وويد ونصب ، والداء اسم  إن   حرف ي «إن »فجائية 

 معطوف على القفا. «واللدازم»مضاف إلي  
الوجدوان   فومووا الفوت  فعلووى أن  «إن»حيوث جوواز فوى همووزة  «إ ا أنوو »الشواهد فيوو    ىولو  

لتوتم يقدرها مع معموليدا بالمفرن الذو هو مصدر ، وإن وان هوذا المفورن محتاجوا إلوى مفورن  خور 

بدموا جملوة ، وهوذا الوجو   تووويى علوى الوراج  عنود النواظم موول أن إ ا حورف ب ظورف ، وموا أنوو  

 تويى على القول بوندا ظرف ، وأما الكسر فلتقد رها مع مفعوليدا جملة ، وهى فى ابتودائدا ، ىوال 

العبون وة فحال إ ا هدنا وحالدا إ ا ىلوت   موررت فوا ا أنو  عبود ، ير ود موررت بو  فوا ا »سيبو     

ا   «واللؤم ، وونك ىلت   مررت فا ا أمر  العبون ة واللؤم ، ثم وضعت أن فى هوذا الموضوع جواز

الشواهد فيو  جوواز فوت  إن ووسورها  عود إ ا ، فالكسور علوى نيوة وىووع المبتودأ ، »، وىال األعلوم   

يقود ر   فوا ا  واإلخبار عن  بوا ا ، والتقود ر فوا ا العبون وة ، وإن شووت ىودرت الخبور محوذوفا علوى

 ا . «العبون ة شون 
 والمحصل مل وجو  اإلعراب الجائز فى هذا األسلوب أن نقول لك  

 أما مل  هب إلى أن إ ا الفجائية ظرف فووجب فت  همزة إن ، وجعل أن وما نخلت
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ووسورها   فمول وسورها جعلدوا جملوة  «أنّ »روو بفت   «أنّ »روو بفت  

ومول فتحدوا جعلدوا مصودرا  «د القفا والّلدوازمإ ا هو عب»، والتقد ر  [مستونفة]
أو  «فا ا عبون ّت »مبتدأ ، وفى خبر  الوجدان السابقان ، والتقد ر على األول 

 .«فا ا عبون ت  موجونة»  ففى الحضرة عبون ت  ، وعلى الثانى 

ووسرها إ ا وىعت جواب ىسم ، وليه فى خبرها  «إن»ووذا  جوز فت  
بوالفت  والكسور   وىود روو بوالفت  والكسور  « دا ىوائمحلفت أّن ز»الالم ، نحو 

 ىول   
 ـ  (98)

 لتقعووووووووووووووووودّن مقعووووووووووووووووود القصوووووووووووووووووّى 

 منّوووووووووووووى  و القوووووووووووووا ورة المقلووووووووووووووّى    

  

 أو يحلفووووووووووووووووى بربّووووووووووووووووك العلووووووووووووووووّى 

 أنّووووووووووووى أبووووووووووووو   ّالووووووووووووك الّصووووووووووووبّى    

  
__________________ 

ول أن  كوون المصودر ثالثة أوج  مل اإلعراب   األـ  حينوذـ  علي  فى يوو ل مصدر ، و جوز لك

مبتدأ خبر  إ ا نفسدا ، والثانى أن  كون المصدر مبتدأ خبور  محوذوف ، أو فوا ا العبون وة شوون  ، 

أو فوا ا العبون ووة موجوونة ، وهووذا يقود ر الشووارح وغيور  ، والثالووث أن يجعول المصوودر خبور مبتوودأ 

 فى عباري . محذوف ، والتقد ر فا ا شون  العبون ة ، وهذا يقد ر سيبو   وما سمعت

وأما مل  هب إلى أن إ ا الفجائية حرف فوجاز فت  همزة إن وأجواز وسورها ، فوان فتحتدوا 

فدى ومدخولدا فى يوو ول مصودر ، ولوك وجدوان مول اإلعوراب ، األول أن يجعول المصودر مبتودأ 

أن ـ  علوى هوذاـ  خبر  محذوف ، والثوانى   أن يجعول المصودر خبور مبتودأ محوذوف ، ولويه لوك

نفسدا خبر المبتدأ ، ألن إ ا حينوذ حورف وليسوت ظرفوا ، وإن وسوريدا فلويه لوك إب  « اإ»يجعل 

 اإلعراب ال اهر   إ  ليه فى الكالم يقد ر ، فاحفظ هذا وهللا يعالى  رشدك.
هموا ألعرابوى ىودم مول سوفر فوجود »البيتان  نسبان إلى رؤبة بل العجاج ، وىال ابول بورو   ـ  98

 .« امرأي  وضعت ولدا فونكر

الموران بو  الوذو ب  صواحب  النواس لسووء  « و القوا ورة»البعيود النوائى  «القصى»اللغة   

 رجل  و ىا ورة   إ ا وان الناسخلق  ، و قال   هذا رجل ىا ورة ، وهذا 
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المكرو  ، اسوم مفعوول مووخو  مول ىوولدم  «المقلى»حامون صحبت  لسوء أخالى  وننىء طباع   ت

  ىال   قلي  ، إ ا أبغض  واجتوا  ، و قال فوى فعلو  أ ضوا   ىوال   قلوو  ، فدوو  وائى واوو ، إب أنو  

  نبغوى أن  كووون اسوم المفعووول الوذو معنووا فوى هووذا الشواهد موووخو ا مول اليووائى   ألنو  لووو ووان موول

 الواوو لقال   مقلو ، وما يقول   مدعو ومغزو ، مل نعا  دعو ، وبزا  غزو.

الالم واىعة فى جواب ىسم محذوف ، يقعدن   فعل مضارع مرفووع  «لتقعدن»اإلعراب   

بالنون المحذوفة لتوالى األمثال ، و اء المؤنثوة المخاطبوة المحذوفوة للوتخلص مول التقواء السواونيل 

فحذفت نون الرفع فورارا مول اجتمواع ثوال  نونوات ،  «نقعد نل»د ، وأصل  فاعل ، والنون للتووي

فلما حذفت التقى سواونان ، فحوذفت  واء المؤنثوة المخاطبوة للوتخلص مول التقائدموا وهوى والثابتوة ، 

مفعول فيو  أو مفعوول مطلوظ ،  «مقعد»لكون حذفدا لعلة يصر فية ، وللدبلة عليدا بكسر ما ىبلدا 

جار ومجرور متعلظ بتقعودن ، أو بالقصوى ، أو  «منى»مضاف إلي   «قصىال»و ومقعد مضاف 

نعوت  «المقلوى»مضواف إليو   «القوا ورة»و نعوت للقصوى ، و و مضواف  « و»بمحذوف حوال 

فعل مضارع منصوب بون المضمرة بعود أو  «يحلفى»حرف عطف بمعنى إب  «أو»ثان للقصى 

الجوار والمجورور متعلوظ بتحلفوى ،  «بربوك»، وعالمة نصب  حذف النون ، و اء المخاطبة فاعل 

أن   حوورف يوويوود ونصووب ،  «أنووى»صووفة لوورب  «العلووى»ووب مضوواف والكوواف مضوواف إليوو  

اسوم إشوارة مضواف إليو  ، والوالم  «  الوك»خبر أن ، وأبوو مضواف و  وا مول  «أبو»والياء اسم  

يو  ، أو نعوت بدل مول اسوم اإلشوارة ، أو عطوف بيوان عل «الصبى»للبعد ، والكاف حرف خطاب 

 ل .
الكسور والفوت    لكوندوا واىعوة بعود  «إن»حيث  جوز فوى هموزة  «أنى»الشاهد في    ىول  

 فعل ىسم ب بم بعد .
أمووا الفووت  فعلووى يوو وول أن مووع اسوومدا وخبرهووا بمصوودر مجوورور بحوورف جوور محووذوف ، 

 والتقد ر   أو يحلفى على وونى أبا لدذا الصبى.
 سمدا وخبرها جملة ب محل لدا مل اإلعراب جواب القسم.وأما الكسر فعلى اعتبار إن وا

 أن القسم  ستدعى جوابا ب بد أن ووج  جواز هذ ل الوجديل فى هذا الموضع
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ووسورها بعود القسوم إ ا لوم  «إنّ »ومقتضى والم المصنف أن   جوز فوت  

 كوول فووى خبرهووا الووالم ، سووواء وانووت الجملووة المقسووم بدووا فعليووة ، والفعوول فيدووا 
وهللا إّن ز ودا »أو بير ملفوظ ب  ، نحو  «حلفت إّن ز دا ىائم»ب  ، نحو  ملفوظ

 .(1) «لعمرك إّن ز دا ىائم»أو اسمية ، نحو  «ىائم
__________________ 

 «أن» كون جملة ، وبستدعى محلوفا علي   كون مفرنا و تعدو ل  فعل القسم بعلوى   فوان ىودرت 

مجورورا بعلوى محذوفوة ، وإن ىودرت أن جملوة فدوى  بمصدر وان هو المحلوف علي  ووان مفرنا

 جواب القسم ، فتنب  لدذا الكالم.

 ( اعلم أن هدنا أربع صور  1)

األولووى   أن  ووذور فعوول القسووم ، ويقووع الووالم فووى خبوور إن ، نحووو ىولووك   حلفووت بوواهلل إنووك 

هرُؤالِء الَّرِذيَن أَْقَسرُموا أَ )  جل شوون    وىول (َويَْحِلعُوَن بِاهللِ إِنَُّهْم لَِمْنكُمْ )لصانّ ، ومن  ىول  يعالى   

 .(بِاهللِ َجْهَد أَْيمانِِهْم إِنَُّهْم لََمعَكُمْ 
والثانيووة   أن  حووذف فعوول القسووم ، ويقووع الووالم أ ضووا فووى خبوور إن ، نحووو ىولووك   وهللا إنووك 

ْنساَن لَِعا ُخْسرٍ )لمؤنب ، ومن  ىول  يعالى     .(َواْلعَْصِر إِنَّ اْْلِ
فى أن   تعيل وسر همزة إن فى هاييل الصورييل   ألن الالم ب يدخل إب علوى وب خالف 

 خبر إن المكسورة.
والصورة الثالثة   أن  ذور فعل القسم ، وب يقترن الالم بخبور إن ، وموا فوى البيوت الشواهد 

 (.98رىم )السابظ 
ا ، علوى وب خالف أ ضا فى أن   جوز فى هذ  الصورة وجدان   وسر هموزة إن ، وفتحدو

 التوو ليل اللذ ل  ورهما الشارح ، و ورناهما فى شرح الشاهد السابظ.
والصورة الرابعة   أن  حوذف فعول القسوم ، وب يقتورن الوالم بخبور إن ، نحوو ىولوك ، وهللا 

 .(حم َواْلِكتاِب اْلُمبِيِن إِنَّا أَْنَنْلناهُ )إنك عالم ، ومن  ىول  يعالى   
لكوفيون  جوزون فيدوا الووجديل ، والبصور ون ب  جووزون وفى هذ  الصورة خالف ، وا

فت  الدمزة ، و وجبون وسرها   والذو حقق  أثبات العلماء أن مذهب الكووفييل فوى هوذا الموضوع 

بير صحي  ، فقد نقل ابل هشام إجماع العرب على الكسر ، وىال السيوطى فوى جموع الجواموع   

 ا . «بل    بن  لم  سمع وما نقل عل الكوفييل مل جواز الفت  فيدا»
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مول »بعد فاء الجزاء ، نحوو  «إنّ »ووذلك  جوز الفت  والكسر إ ا وىعت 

ومعموليدا جملة أجيوب بدوا الشورط  «إنّ »فالكسر على جعل  « وينى فانّ  مكرم
وصولتدا مصودرا  «أنّ »، فكون  ىال   مل  وينى فدو مكرم ، والفوت  علوى جعول 

و جوووز أن  «موول  وووينى فاوراموو  موجووون» مبتوودأ والخبوور محووذوف ، والتقوود ر

 .«فجزاؤ  اإلورام» كون خبرا والمبتدأ محذوفا ، والتقد ر 
ْحَمرةَ أَنَّرهُ َمرْن )ومما جاء بالوجديل ىول  يعالى    َُتََب َربُُّكرْم َعلرى نَْعِسرِه الرَّ

َْ ِمْنُكْم ُسوءاً بَِجهالٍَة ثُمَّ تاَب ِمْن بَْعِدِه َوأَْيلََح فَأَنَّهُ  فَأَنَّرهُ )ىوروء  ( َغعُوٌر َرِحريمٌ َعِم

 [والكسر   فالكسر على جعلدا جملوة جوابوا لمول ، والفوت ]بالفت   (َغعُوٌر َرِحيمٌ 
فووالغفران »علووى جعوول أّن وصوولتدا مصوودرا مبتوودأ خبوور  محووذوف ، والتقوود ر 

 .«فجزاؤ  الغفران»أو على جعلدا خبرا لمبتدأ محذوف ، والتقد ر  «جزاؤ 

بعوود مبتودأ هووو فووى المعنووى  «أنّ »  والكسور إ ا وىعووت وووذلك  جوووز الفووت
 «[هللا]خيوور القوول إنوى أحموود »ىوول ، والقائوول واحود ، نحوو  «إنّ »ىوول وخبور 

خيوور »، والتقوود ر  «خيوور»وصوولتدا مصوودرا خبوورا عوول  «أنّ »فموول فووت  جعوول 

خبور  ، ومول وسور جعلدوا    «حمود هللا»و مبتودأ ،    «خير»فـ  «القول حمد هلل
فوول    (َسبِّحِ اْسَم َربَِّك اأْلَْعلَى)أول ىراءيى »وما يقول  «خير»عل جملة خبرا 

 «خيور القوول»ووذلك  «أول»جملة خبر عل  (َسبِّحِ اْسَم َربَِّك اأْلَْعلَى) مبتدأ ، و

 خبر  ، وب يحتاج هذ  «إنى أحمد هللا»و مبتدأ ، 
__________________ 

فيكوون يجوو ز الووجديل مخصوصوا بوذور فعول وعلى هذا  نبغوى أن  حمول ووالم النواظم   

 القسم مع عدم اىتران الخبر بالالم   وهى الصورة التى أجمعوا فيدا على جواز الوجديل.
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نطقووى هللا »الجملووة إلووى رابوو    ألندووا نفووه المبتوودأ فووى المعنووى   فدووى مثوول 

 «أول مووا أىووول أنّووى أحموود هللا»ومثّوول سوويبو   هووذ  المسووولة بقولوو     «حسووبى
ج الكسر على الوج  الذو يقدّم  ور  ، وهو أن  مل باب اإلخبار بالجمل ، وخرّ 

وعليووو  جووورو جماعوووة مووول المتقووودميل والمتووووخر ل   ووووالمبرن ، والزجووواج ، 

 والسيرافى ، وأبى بكر بل طاهر   وعلي  أوثر النحو يل.
* * * 

 بعوووووود  ات الكسوووووور يصووووووحب الخبوووووورو

(1)بم ابتووووووداء ، نحووووووو   إنّووووووى لوووووووزر    
 

  

إّن ز ودا »، نحوو  (2)المكسورة  «إنّ »وز نخول بم اببتداء على خبر  ج

 .«لقائم
__________________ 

مضواف إليو  ، و ات  « ات»و ظرف متعلظ بقول  يصحب اآليوى ، وبعود مضواف ،  «بعد»( 1)

مفعوول بو  لتصوحب مقودم  «الخبور»فعل مضارع  «يصحب»مضاف إلي   «الكسر»و مضاف ، 

 «نحووو»مضواف إليو   «ابتوداء»و فاعول موؤخر عول المفعوول ، وبم مضواف  «بم»علوى الفاعول 

إن   حرف يوويد ونصب ، والياء التى هى ضمير  «إنى»خبر لمبتدأ محذوف ، أو   و لك نحو 

الوالم بم اببتوداء ، وهوى للتوويود ، وزر   خبور إن ، ومعنوا  الملجوو الوذو  «لووزر»المتكلم اسمدا 

  ستعان ب .

بر إن الذو  جوز اىتوران الوالم بو  ثالثوة شوروط.  وور المصونف مندوا شورطيل (  شترط فى خ2)

 فيما  ويى  

األول   أن  كون مؤخرا عل ابسم ، فان يقدم على ابسوم لوم  جوز نخوول الوالم عليو  نحوو 

ىولك   إن فى الدار ز دا ، وب فرّ فى حالوة يووخر  علوى ابسوم بويل أن  تقودم معمولو  عليو  وأن 

وزعم ابول النواظم أن معموول الخبور لوو يقودم عليو  امتنوع نخوول الوالم علوى الخبور ،  توخر عن  ، 

فقد نخلت الالم على الخبر فى أفصو   (إِنَّ َربَُّهْم بِِهْم يَْوَمئٍِذ لََخبِيرٌ )وهو مرنون بنحو ىول  يعالى   

 « وموذ»و  «بدم»الكالم مع يقدم معمولي  وهما 
 منفى ، فان وان منفيا امتنع نخول الالم علي . الثانى   أن  كون الخبر مثبتا بير

 الثالث   أن  كون الخبر بير جملة فعلية فعلدا ما  متصرف بير مقترن بقد ، و لك
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وهووذ  الووالم حقّدووا أن يوودخل علووى أول الكووالم   ألّن لدووا صوودر الكووالم   

د ، لكل لما وانوت الوالم للتوويو «ألّن ز دا ىائم»نحو  «إنّ »فحقّدا أن يدخل على 
 وإن للتوويد   ورهوا الجمع بيل حرفيل بمعنى واحد ، فوّخروا الالم إلى الخبر.

لعوّل ز ودا »  فال يقول  «إنّ »وب يدخل هذ  الالم على خبر باىى أخوات 

 ، وأنشدوا   «لكل»وأجاز الكوفيون نخولدا فى خبر  «لقائم
 ـ  (99)

  لومووووووننى فوووووى حوووووّب ليلوووووى عووووووا لى 

 عميووووووووووودلكنّنوووووووووووى مووووووووووول حبّدوووووووووووا لو   

  
__________________ 

الجملووة  ، وثانيدووا   «إن ز وودا لقووائم»بووون  كووون واحوودا موول خمسووة أشووياء ، أولدووا   المفوورن نحووو 

إن »، والثالوث   الجملوة الفعليوة التوى فعلدوا مضوارع نحوو  «إن أخاك لوجد  حسل»ابسمية نحو 

 «إن ز ودا لعسوى أن  زورنوا»حوو ، والرابع   الجملة الفعلية التى فعلدا ما  جامود ن «ز دا ليقوم

 .«إن ز دا لقد ىام»، والخامه   الجملة الفعلية التى فعلدا ما  متصرف مقترن بقد ، نحو 

إن ز ودا لوجدو  »ثم إ ا وان الخبر جملة اسومية جواز نخوول الوالم علوى أول جزء دوا نحوو 

لجوزء ل أولوى   ، ونخولدا على أول ا «إن ز دا وجد  لحسل»، وعلى الثانى مندما نحو  «حسل

 بل  ور صاحب البسي  أن نخولدا على ثانيدما شا .
هذا البيت مما  ور النحواة أنو  ب  عورف لو  ىائول ، ولوم أجود أحودا  وور صودر  ىبول الشوارح ـ  99

 هب الكوفيون إلى جواز نخول الالم فوى خبور لكول »العالمة ، بل وىفت على ىول ابل النحاس   

 ، واستدلوا بقول   

 ى مل حبّدا لعميد*لكنّنو* 

والجواب أن هذا ب  عرف ىائلو  وب أولو  ، ولوم  وذور منو  إب هوذا   ولوم  نشود  أحود ممول 

ا  والموو  ، ومثلوو  لالنبووارو فووى  «وثووظ فووى العربيووة ، وب عووزو إلووى مشوودور بالضووب  واإليقووان

، وب وب  عوورف لوو  ىائوول ، وب يتمووة »(   وىووال ابوول هشووام فووى مغنووى اللبيووب   214اإلنصوواف )

 ا . «ن ير
 لشارح العالمة أم وضع  مل عندوب ندرو أروا ة الصدر على هذا الوج  مما نقل  ا
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.................................................................................. 
__________________ 

 جر  هذا الفعل مل عودم الثقوة نفس  أم مما أضاف  بعض الرواة ىد ما لتكميل البيت بير متدبر لما 

مع يضافر العلماء مل ىبلو  ومول بعود  علوى  ؟، وإ ا وان الشارح هو الذو روا  فمل أو المصانر

 ما  ورنا.

 مل ىولدم   عمد  العشظ ، إ ا هذ  ، وىيل   إ ا انكسر ىلب  مل المونة. «عميد»اللغة   
وواو الجماعووة فاعوول ، فعوول مضووارع مرفوووع بثبوووت النووون ،  « لوموووننى»اإلعووراب   

والنون للوىا ة ، والياء مفعول ب  ، والجملة فى محل رفع خبر مقدم ، وهوذا إ ا جر نوا علوى اللغوة 

 «فوى حوب»الفصحى ، وإب فالواو حرف نال على الجموع ، وعووا لى   هوو فاعول  لووم ، وىولو  

تودأ موؤخر مب «عووا لى»مضواف إليو   «ليلوى»و جار ومجرور متعلوظ بيلووم ، وحوب مضواف ، 

مول »لكول   حورف اسوتدراك ونصوب ، والنوون للوىا وة ، واليواء اسوم   «ولكننوى»على الفصحى 

 «لعميود»الجار والمجرور متعلظ بقول  عميد اآليى ، وحب مضاف ، وهوا   مضواف إليو   «حبدا

 الالم بم اببتداء ، أو هى زائدة على ما ستعرف فى بيان ابستشدان ، وعميد خبر لكل.
علووى خبوور لكوول ، ـ  فووى ال وواهرـ  حيووث نخلووت بم اببتووداء «لعميوود»فيوو    ىولوو  الشوواهد 

 وجواز  لك هو مذهب الكوفييل.
 والبصر ون  وبون هذا و نكرون  ، و جيبون عل هذا البيت بوربعة أجوبة.

 أحدها   أن هذا البيت ب  ص  ، ولم  نقل  أحد مل األثبات.
 الالم زائدة ، وليست بم اببتداء. الثانى   ما  ور  الشارح العالمة مل أن

الثالووث   سوولمنا صووحة البيووت ، وأن الووالم فيوو  لالبتووداء ، ولكندووا ليسووت ناخلووة علووى خبوور 

ولكول »المكسورة الدمزة المشدنة النون ، وأصل الكوالم  «إن»وإنما هى ناخلة على خبر  «لكل»

 «ولكول»نوات إحوداهل نوون يخفيفوا ، فواجتمع أربوع نو «إن»فحوذفت هموزة  «إننى مل حبدا لعميد

 والرابعة نون الوىا ة   فحذفت واحدة مندل ، فبقى الكالم على ما ظننت. «إن»واثنتان نونا 
الرابع   سلمنا أن هذا البيت صحي  ، وأن الالم هى بم اببتوداء ، وأندوا ناخلوة علوى خبور 

ت فووى هووذا البيووت لكوول ، ولكننووا ب نسوولم أن هووذا ممووا  جوووز القيوواس عليوو  ، بوول هووو ضوورورة وىعوو

 بخصوص  ، والبيت المفرن والبيتان ب يبنى عليدما ىاعدة.
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نحو ىول   «أمسى»وخّرج على أن الالم زائدة ، وما شذّ ز انيدا فى خبر 

  
 ـ  (100)

  ؟موووّروا عجوووالى ، فقوووالوا   ويوووف سووويّدوم
 فقوووووال مووووول سوووووولوا   أمسوووووى لمجدوووووونا   

  
__________________ 

وموا  (101،  100)الرابع متحتمان فيموا  وور  الشوارح مول الشوواهد والتخر جان الثالث و

 نذور  مل ىول وثير فى شرح الشاهد اآليى ، ووذلك فى ىول اآلخر  

 أمسووووووووووى أبووووووووووان  لوووووووووويال بعوووووووووود عّزيوووووووووو  

 موووووووووا أبوووووووووان لمووووووووول أعوووووووووالج سوووووووووونان و   

  
بوو حيوان فوى حكى العينى أن هذا البيت مل أبيات الكتاب ، ولم  نسبو  إلى أحد ، وأنشود  أـ  100

التذورة مدمال أ ضا ، وأنشد  ثعلب فى أمالي  ، وأنشد  أبو على الفارسى ، وأنشد  أبوو الفوت  ابول 

جنى ، ولم  نسب  أحد مندم إلى ىائل معيل ، وىد راجعت وتاب سيبو   ألحقظ موا ىالو  العينوى فلوم 

 أجد  بيل نفتي .

 «عجواب»علمواء مول  رو و  ومول الـ  وسوكران وسوكاروـ  جمع عجالن «عجالى»اللغة   

علوى  «سوراعا»وموندم  رو و  ـ  بفت  فضم مثول رجول ورجوالـ  بكسر العيل على أن  جمع عجل

 وروو هوذا  «مول سوولوا»وىول   «ويف صاحبكم»روو فى مكان   «ويف سيدوم»أن  جمع سر ع 

ائد محوذوف الفعل بالبناء للمعلوم ، على أن جملة الفعل وفاعل  ب محل لدا صلة الموصول ، والع

، ويقد ر الكالم   فقال الذو سولو  و روو ببناء الفعل للمجدول ، علوى أن الجملوة صولة ، والعائود 

نوال منو  المور  والعشوظ  «مجدونا»للموصول هو واو الجماعة ، ووون  ىال   فقال الذ ل سولوا 

 حتى أجددا  وأيعبا .
اسووم  «ويووف»وفاعوول فعوول  «فقووالوا»حووال  «عجووالى»فعوول وفاعوول  «مووروا»اإلعووراب   

سوويد   مبتوودأ مووؤخر ، وسوويد مضوواف ، والضوومير مضوواف إليوو  ،  «سوويدوم»اسووتفدام خبوور مقوودم 

اسوم موصوول  «مول»فعول موا   «ىوال»والجملة مل المبتدأ والخبر فى محل نصب مقول القول 

فعول وفاعول ، والجملوة ب محول لدوا صولة الموصوول ، والعائود محوذوف ، أو  «سولوا»فاعل ىال 

، وىد بينا أن   روو بالبناء للمجدول ، وعلي   كون العائد هو واو الجماعوة التوى هوى نائوب سولو  

 الفاعل ، و كون الشاعر ىد راعى معنى مل
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 أو   أمسى مجدونا ، ووما ز دت فى خبر المبتدأ شذو ا ، وقول   
 ـ  (101)

 أّم الحلووووووووووووويه لعجووووووووووووووز شووووووووووووودرب  

 يرضووووووى موووووول الّلحووووووم بع ووووووم الّرىبوووووو     

  
__________________ 

فعوول مووا  نوواىص ، واسووم  ضوومير مسووتتر فيوو  جوووازا يقوود ر  هووو  عووون إلووى سوويدوم  «أمسووى»

الالم زائدة ، مجدونا   خبر أمسى ، وجملة أمسى ومعموليدوا مقوول القوول فوى محول  «لمجدونا»

 نصب.

وهوى ز وانة شوا ة ،  «أمسوى»حيوث ز ودت الوالم فوى خبور  «لمجدوونا»الشاهد في    ىولو  

 ذا ىول وثير عزة  ومثل ه
 موووووا زلوووووت مووووول ليلوووووى لووووودن أن عرفتدووووواو

 لكالدوووووووووووائم المقصوووووووووووى بكوووووووووووّل سوووووووووووبيل    

  
 ز انة شا ة.ـ  وهو ىول  لكالدائمـ  «زال»حيث زان الالم فى خبر 

 وفى  لك رن لما زعم الكوفيون مل أن الالم الداخلة فى خبر لكل فى ىول الشاعر  
 لكننى مل حبدا لعميد*و* 

، وحاصل الرن عليدم بدذ ل الشاهد ل أنوا ب نسولم أن الوالم التوى فوى خبور  هى بم اببتداء

بم اببتداء ، بول هوى بم زائودة مقحموة اىترنوت بخبور لكول بودليل أن مثول ـ  وما زعمتمـ  لكل هى

هذ  الالم ىد نخلت على أخبار ىد وىع اإلجماع منا ومنكم على أن بم اببتداء ب يقترن بدا وخبور 

 زال فى البيتيل.أمسى وخبر 
إلوى عنتورة بول عوروس موولى بنوى ثقيوف ، ـ  وموندم الصوابانىـ  نسب جماعة هذا البيتـ  101

 ونسب   خرون إلى رؤبة بل العجاج ، واألول أوثر وأشدر ، وروا  الجوهرو.

وساء رىيظ  وضوع يحوت ـ  بكسر فسكونـ  هو يصغير حله ، والحله «الحليه»اللغة   

أطلقدوا الراجوز علوى امورأة ـ  وهوى أنثوى الحموارـ  ة فى األصل ونيوة األنوانالبر عة ، وهذ  الكني

بفوت  الشويل والوراء بيندموا هواء سواونة ، والموران بدوا هدنوا الكبيورة  «شودربة»يشوبيدا لدوا باأليوان 

لََجعَْلنرا ِمرْنكُْم )مول هنوا بمعنوى البودل مثلدوا فوى ىولو  يعوالى  «يرضى مل اللحوم»الطاعنة فى السل 

أو بودلكم ، وإ ا ىودرت مضوافا يجور  بالبواء ، وجعلوت أصول الكوالم   يرضوى مول اللحووم  (ةً َمًّلئَِكر

 وانت مل نالة على التبعيض.ـ  بلحم ع م الرىبة
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إِالَّ إِنَُّهرْم )وأجاز المبّرن نخولدا فى خبر أّن المفتوحة ، وىد ىروء شا ّا   

ُُلُوَن الطَّعامَ  ْ  ز انة الالم.، وبتخّرج أ ضا على  «أنّ »بفت   (لَيَأ
* * * 

 ب  لوووووووى  و الووووووواّلم موووووووا ىووووووود نفيووووووواو

(1)ب مووووووول األفعوووووووال موووووووا ورضووووووويا و   
 

  
__________________ 

خبور المبتودأ  «لعجووز»مضواف إليو   «الحليه»و مبتدأ ، وأم مضاف ،  «أم»اإلعراب   

فعل مضارع ، وفاعل  ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوى  «يرضى»صفة لعجوز  «شدربة»

جوار ومجورور متعلوظ بترضوى  «مول اللحوم»إلى أم الحلويه ، والجملوة صوفة ثانيوة لعجووز  عون 

 مضاف إلي . «الرىبة»و مثل  ، وع م مضاف  «بع م»

حيوث زان الوالم فوى خبور المبتودأ   والوذهاب إلوى ز وانة الوالم  «لعجووز»الشاهد في    ىول  

ـ  حوذوف وانوت الوالم مقترنوة بو خبر لمبتودأ م «عجوز»أحد يخر جات فى هذا البيت ، ومندا أن 

إلود. فحوذف المبتودأ ، فايصولت الوالم بخبور  ، ـ  وأصل الكالم على هذا   أم الحلويه لدوى عجووز

ان ر موا يقودم )وىد مضى بحث  لك فى باب المبتدأ والخبر ـ  وهى فى صدر المذوور مل جملتدا

و بول عبود هللا بول عثموان ومثل هذا البيت ىول أبوى عوزة عمور (53لنا  ور  فى شرح الشاهد رىم 

  مدح رسول هللا صلّى هللا علي  وسلّم وىد امتل علي   وم بدر  
 فانّووووووووووووك موووووووووووول حاربتوووووووووووو  لمحووووووووووووارب 

 شووووووووووووقّى ، وموووووووووووول سووووووووووووالمت  لسووووووووووووعيد   

  
اسوم  «مول»فوان  «مل سالمت  لسعيد»وفى ىول   «مل حاربت  لمحارب»الشاهد فى ىول    

 ى خبر  فى ول مندما.موصول مبتدأ فى الموضعيل ، وىد نخلت الالم عل
اسووم إشووارة مفعووول بوو  ليلووى مقوودم علووى الفاعوول  « و»فعوول مضووارع  « لووى»نافيووة  «وب»( 1)

 «ىود»اسوم موصوول فاعول  لوى  «موا»بدل أو عطف بيان مل اسم اإلشوارة ، أو نعوت لو   «الالم»

ر نفى   فعل ما  مبنى للمجدول ، واأللف لالطالّ ، ونائوب الفاعول ضومي «نفيا»حرف يحقيظ 

مسووتتر فيوو  جوووازا يقوود ر  هووو  عووون إلووى مووا الموصووولة ، والجملووة ب محوول لدووا صوولة الموصووول 

جار ومجرور متعلظ بمحذوف حال مول موا اآلييوة  «مل األفعال»الواو عاطفة ، ب   نافية  «وب»

 «ما»اسم موصول معطوف على  «ما»
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 ىوووووووود  ليدووووووووا مووووووووع ىوووووووود ، ووووووووواّن  او

(1)لقووووود سوووووما علوووووى العووووودا مسوووووتحو ا    
 

  

إّن ز ودا لموا »منفيّوا لوم يودخل عليو  الوالم   فوال يقوول  «إنّ »إ ا وان خبور 
 وىد ورن فى الشعر ، وقول    « قوم

 ـ  (102)

 أعلووووووووووووووم إّن يسووووووووووووووليما ويرووووووووووووووواو

 لووووووووووووووال متشووووووووووووووابدان وب سووووووووووووووواء   

  
__________________ 

 «مووا»ىصود لف و    جوار ومجورور متعلووظ بفعول محوذوف ، يقوع جملتو  صولة  «ورضويا»األولوى 

الثانية ، ويقد ر البيت   وب  لى هذ  الوالم اللفوظ الوذو يقدمتو  أناة نفوى ، وب الماضوى الوذو  شوب  

 رضى حال وون  مل األفعال.

 لى   فعل مضوارع ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر   « ليدا»حرف يقليل  «وىد»( 1)

ضومير عائود إلوى الوالم مفعوول بو  وهوا    «موا ورضوى»هو  عون إلى الماضى المعبر عن  بقولو  

ىصوود لف وو   «ىوود»و ظوورف متعلووظ بمحووذوف حووال موول فاعوول  لووى ، ومووع مضوواف  «مووع»ليلووى 

اسوم إشوارة    « ا»الكاف جوارة لقوول محوذوف ، إن   حورف يوويود ونصوب  «وان»مضاف إلي  

تر فعول موا  ، وفاعلو  ضومير مسوت «سوما»الالم بم التوويد ، وىد   حرف يحقيظ  «لقد»اسم إن 

جوار  «علوى العودا»في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى اسم اإلشارة ، والجملة خبر إن فى محول رفوع 

 .«سما»حال مل الضمير المستتر فى  «مستحو ا»ومجرور متعلظ بسما 

 العكلى.ـ  بالب بل الحار ـ  البيت ألبى حزامـ  102

الوالم فوى خبرهووا ،  إ ا جر وت علوى موا هوو ال واهر فوالدمزة مكسوورة   ألن «إن»اللغوة   

عل العمول هوو بم  «أعلم»وإ ا جعلت الالم زائدة فتحت الدمزة ، واألول أىرب   ألن الذو  علظ 

أران بوو  التسووليم علووى النوواس ، أو يسووليم األمووور إلووى  و دووا وعوودم  «يسووليما»اببتووداء ، ب الزائوودة 

 أران ب  يرك ما عبر عن  بالتسليم. «يروا»الدخول فيما ب  عنى 
 «إن»فعوول مضووارع ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  وجوبووا يقوود ر  أنووا  «أعلووم»إلعووراب   ا

الوالم بم اببتوداء  «لالمتشوابدان»معطووف عليو   «ويرووا»اسم   «يسليما»حرف يوويد ونصب 

الوواو عاطفوة ، ب   زائودة  «وب»أو زائدة على ما ستعرف ، وب   نافيوة ، ومتشوابدان   خبور إن 

 معطوف على خبر إن. «واءس»لتوويد النفى 
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إلووى أنوو  إ ا وووان الخبوور  «وب موول األفعووال مووا ورضوويا»وأشووار بقولوو    

إّن ز وودا »ماضوويا متصوورفا بيوور مقوورون بقوود لووم يوودخل عليوو  الووالم   فووال يقووول 
 وأجاز  لك الكسائّى ، وهشام   فان وان الفعل مضارعا نخلت الالم «لرضى

__________________ 

 حيث أنخل الالم فى الخبر المنفى بال ، وهو شا . «لالمتشابدان» الشاهد في    ىول 

وهوو صور   ووالم ـ  وىد اختلف العلماء فى روا ة صدر هذا البيت   ف اهر والم الرضى

 أن همزة إن مكسورة   لوجون الالم فى خبرها.ـ  ابل هشام
ى ما هو ال واهر ا  ، وهذا مبنى عل «إن بالكسر لدخول الالم على الخبر»ىال ابل هشام   

 مل أن الالم بم اببتداء ، وما  ورنا لك فى لغة البيت.
إلى أن الدمزة مفتوحة ، ومجاز  عندنا أن  اعتبور الوالم ـ  يبعا للفراءـ  و هب ابل عصفور

 زائدة ، وليست بم اببتداء.
 على ما هو والم ابل هشام ، وهوو الوذو  جورو عليو  ووالمـ  فا ا جعلت همزة إن مكسورة

 وان فى البيت شذو  واحد ، وهو نخول الالم على خبر إن المنفى.ـ  الشارح هدنا
وإ ا جر ت على والم ابل عصفور ، فان اعتبورت الوالم بم اببتوداء ووان فوى هوذا الشواهد 

 شذو ان   أحدهما نخول الالم على خبر أن المفتوحة ، وثانيدما   نخولدا على خبر أن المنفى.
 أن نعتبر الالم زائدة وما اعتبروها وذلك فى الشواهد السابقة.و خلص مل هذا ول  

على ب وهى للنفى مل ىبل أن  شب  ب ـ  وهى لال جابـ  إنما أنخل الالم»وىال ابل جنى   

 بغير ، فكون  ىال   لغير متشابديل ، وما شب  اآلخر ما التى للنفى بما التى بمعنى الذو فى ىول   
 نى لموووووووووووا أبفلوووووووووووت شوووووووووووكرك فوووووووووووواجتنب

  ؟فكيووووووووف وموووووووول عطائووووووووك جووووووووّل مووووووووالى   
  

انتدوى  «ولم  كل سبيل الالم الموجبة أن يدخل على ما النافية لو ب ما  ورت لك مل الشب 

 والم .
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وبيور المتصورف ،  «إّن ز ودا ليرضوى»علي  ، وب فرّ بيل المتصّرف نحوو 

اىترنوت  هذا إ ا لم يقترن بو  السويل أو سووف   فوان «إّن ز دا ليذر الّشرّ »نحو 
ففوى جوواز نخوول الوالم عليو   «سويقوم»أو  «إّن ز دا سوف  قوم»، نحو  [ب ]

علووى الصووحي  ، وأمووا إ ا وانووت السوويل  «سوووف»فيجوووز إ ا وووان ]خووالف   

 [.فقليل
نخووول  [جوواز]وإن ووان ماضويا بيوور متصورف ف وواهر ووالم المصوونف 

وهوذا  «ه الّرجولإّن ز ودا لونعم الّرجول ، وإّن عمورا لبوو»الالم علي    فتقوول   

 مذهب األخف  والفراء ، والمنقول أن سيبو   ب  جيز  لك.
جاز نخول الالم عليو  ، وهوذا هوو  «ىد»بـ  فان ىرن الماضى المتصرف

 .«إّن ز دا لقد ىام»نحو  «وىد  ليدا مع ىد»المران بقول    

* * * 

 يصووووووحب الواسوووووو  معمووووووول الخبوووووورو

(1)الفصووول ، واسوووما حوووّل ىبلووو  الخبووور و   
 

  

يوودخل بم اببتووداء علووى معمووول الخبوور إ ا يوّسوو  بوويل اسووم إّن والخبوور ، 

و نبغى أن  كوون الخبور حينووذ مموا  صو  نخوول  «إن ز دا لطعامك  ول»نحو 

فووان وووان الخبوور ب  صوو  نخووول الووالم عليوو  لووم  صوو   (2)الوالم عليوو  ومووا مثّلنووا 
 نخولدا

__________________ 

حب   فعوول مضووارع ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  جوووازا الووواو عاطفووة ، يصوو «ويصووحب»( 1)

بودل منو  ، أو حوال منو  ،  «معموول»مفعوول بو  لتصوحب  «الواسو »يقد ر  هى  عوون إلوى الوالم 

 «واسووما»معطوووف علووى الواسوو   «والوصوول»مضوواف إليوو   «الخبوور»و ومعمووول مضوواف ، 

وىبول مضواف  ظورف متعلوظ بحول ، ىبل   «ىبل »فعل ما   «حل»معطوف على الواس  أ ضا 

فاعول لحول ، والجملوة مول  «الخبور»مضواف إليو   «اسوما»والضمير الذو للغائب العائد إلى ىول  

 .«اسما»الفعل والفاعل فى محل نصب نعت لقول  

 (  شترط لدخول الالم على معمول الخبر أربعة شروط  2)

 إلن هواألول   أن  كون هذا المعمول متوسطا بيل ما بعد إن ، سواء أوان التالى 
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بووـ  فعووال ماضوويا متصوورفا بيوور مقوورون [الخبوور]علووى المعمووول ، ومووا إ ا وووان 

 «إّن ز ودا لطعاموك أوول»لم  صّ  نخول الالم على المعمول   فال يقوول  «ىد»
 أو  ـووو  «ويصوووحب الواسووو »وأجووواز  لوووك بعضووودم ، وإنموووا ىوووال المصووونف   

إّن »  فوال يقوول  ينبيدوا علوى أندوا ب يودخل علوى المعموول إ ا يووخرـ  المتوّس 

 .«ز دا  ول لطعامك
وأشعر ىول  بون الوالم إ ا نخلوت علوى المعموول المتوّسو  ب يودخل علوى 

، و لووك موول جدووة أنوو  خّصووص  «إّن ز وودا لطعامووك آلووول»الخبوور ، فووال يقووول 

نخول الالم بمعمول الخبر المتوس  ، وىد سمع  لك ىلويال ، حكوى مول والمدوم 
 .«لبحمد هللا لصال  «إنى»
__________________ 

اسمدا وما فى مثال الشارح ، أم ووان التوالى إلن هوو خبرهوا ال ورف أو الجوار والمجورور ، نحوو 

إن عنودو لفوى »أم وان التالى لدا معموب  خور للخبور الموؤخر ، نحوو  «إن عندو لفى الدار ز دا»

وإن وووان  ، «الواسوو  معمووول الخبوور»و شوومل ووول هووذ  الصووور ىووول النوواظم  «الوودار ز وودا جوواله

 يفسير الشارح ىد ىصر  على صورة واحدة مندا.

الشرط الثانى   أن  كون الخبر مما  ص  نخول الالم علي  ، وهذا  سوتفان مول ىوول النواظم 

فان أل فى الخبر للعدد الذورو ، والمعدون هوو الخبور الوذو يودخل الوالم عليو  ،  «معمول الخبر»

 والذو بين  و ور شروط  فيدا ىبل  لك.
شرط الثالث   أب يكون الالم ىد نخلت علوى الخبور ، وهوو الشورط الوذو بويل الشوارح أن ال

 والم الناظم  شعر ب  ، وىد بيل أ ضا وج  إشعار والم  ب .
إن ز ودا لراوبوا »الشرط الرابع   أب  كون المعمول حاب وب يمييوزا   فوال  صو  أن يقوول 

ص الشوارح علوى الحوال ، ونوص بيور  علوى وىود نو «إن ز دا لعرىا  تصبب»وب يقول  «حاضر

التمييز   وزان أبو حيان أب  كون المعموول مفعووب مطلقوا وب مفعووب ألجلو    فعنود  ب  جووز أن 

واسوت در  «إن ز ودا لتون بوا ضوارب ابنو »وب أن يقوول  «إن ز ودا لروووب األميور راووب»يقوول 

 علووى المفعوول معوو  ، وإن وووان جماعوة عوودم صوحة نخووول الوالم علووى المسوتثنى موول الخبور ، وب

 المتقدمون لم  نصوا على هذ ل.
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إلووى أن بم اببتووداء يوودخل علووى ضوومير  «(1)والفصوول »وأشووار بقولوو    

إِنَّ هررذا لَُهررَو اْلقََصررُ  )وىووال هللا يعووالى    «إّن ز وودا لدووو القووائم»الفصوول ، نحووو 

و علي  الوالم ، ضمير الفصل ، ونخلت  «هو»و ،  «إنّ »اسم  «هذا»فـ  (اْلَحيُّ 

 .«إنّ »خبر  «الفصص»

وسومى ضومير الفصول ألنو   فصوول بويل الخبور والصوفة ، و لوك إ ا ىلووت 
صوفة لز ود ،  «القوائم»بحتمول أن  كوون  «هو»بـ  فلو لم يوت «ز د هو القائم»

خبورا عول  «القوائم»يعويل أن  كوون  «هوو»بوـ  وأن  كون خبرا عن  ، فلما أييت

 ز د.
ز ود هوو »، نحوو  (2)وس  بيل المبتدأ والخبر وشرط ضمير الفصل أن  ت

 .«إّن ز دا لدو القائم»أو بيل ما أصل  المبتدأ والخبر ، نحو  «القائم
__________________ 

ووجو  يسوميت  بوذلك موا  وور  الشوارح ، ومول العلمواء  «ضومير الفصول»( البصر ون  سمون  1)

ووج  يسميتدم إ وا   «عمانا» سمون   والكوفيون «والفصل»وما ىال الناظم  «الفصل»مل  سمي  

وإ ا ووان  ؟بذلك أن   عتمود عليو  فوى يون وة المعنوى الموران ، وىود اختلفووا فيو    أهوو حورف أم اسوم

وإ ا وان ل  محول مول اإلعوراب فدول  ؟اسما فدل ل  محل مل اإلعراب أم ب محل ل  مل اإلعراب

فاألوثرون علوى أنو  حورف وضوع علوى  ؟محل  هو محل ابسم الذو ىبل  أم محل ابسم الذو بعد 

ومل النحاة مل ىال   هو اسم ب محول لو  مول اإلعوراب  «ضمير الفصل»صورة الضمير وسمى 

ز ود هوو »، ومندم مل ىال   هو اسم محل  محل ابسم المتقدم علي    فدو فوى محول رفوع إ ا ىلوت 

وموندم مول  « دا هوو القوائمإن ز»، وفى محل نصب إ ا ىلت  «وان ز د هو القائم»أو ىلت  «القائم

ىال   هو اسم محل  محل ابسوم المتووخر عنو  ، فدوو فوى محول رفوع فوى المثواليل األول والثالوث ، 

قِيَب َعلَْيِهمْ )وفى محل نصب فى نحو ىول  يعالى     .(ُُْنَت أَْنَت الرَّ

ول   األ أربعوة شوروط  ـ  بقطع الن ر عل وون  بيل معمولى إنـ  (  شترط فى ضمير الفصل2)

 أن  قع بيل المبتدأ والخبر أو ما أصلدما  لك ، وىد  ور الشارح هذا الشرط.



 373  ..................................................................... شرح ابل عقيل   الجزء األول 

إلوى أن بم اببتوداء يودخل علوى  «واسما حّل ىبلوة الخبور»واشار بقول    

َوإِنَّ لََك )ىال هللا يعالى    «إّن فى الدار لز دا»ابسم إ ا يوخر عل الخبر ، نحو 

 .(أَلَْجراً َغْيَر َمْمنُونٍ 

بون  إ ا نخلوت الوالم علوى ضومير الفصول أو علوى  [أ ضا]والم   شعر و

إّن ز ودا لدوو »ابسم المتوخر لم نودخل علوى الخبور ، وهوو ووذلك   فوال يقوول   
 .«إن لفّى الدّار لز دا»، وب  «لقائم

فوووى ىولووو    إن بم اببتوووداء يووودخل علوووى المعموووول ـ  ومقتضوووى إطالىووو 

وّل معمول إ ا يوّس  جاز نخول الالم عليو    أن ـ  المتوس  بيل ابسم والخبر
وووالمفعول الصوور   ، والجووار والمجوورور ، وال وورف ، والحووال ، وىوود نووص 

إّن ز ودا لضواحكا »النحو ون على منوع نخوول الوالم علوى الحوال   فوال يقوول   

 .«راوب
* * * 

 بوووذو الحووووروف مبطوووول  «مووووا»وصووول و

(1)إعمالدووووووووا ، وىوووووووود  بقّووووووووى العموووووووول    
 

  
__________________ 

إن محمووودا هوووو »الشووورط الثوووانى   أن  كوووون ابسووومان اللوووذان  قوووع بيندموووا معووورفتيل نحوووو 

أو أولدمووا معرفووة حقيقووة وثانيدمووا  شووب  المعرفووة فووى عوودم ىبولوو  أناة التعر ووف ووفعوول  «المنطلووظ

 .«محمد أفضل مل عمرو»التفضيل المقترن بمل ، نحو 

 غة ضمير الرفع وما فى هذ  األمثلة.الشرط الثالث   أن  كون ضمير الفصل على صي
الشوورط الرابووع   أن  طووابظ مووا ىبلوو  فووى الغيبووة أو الحضووور ، وفووى اإلفووران أو التثنيووة أو 

قِيررَب َعلَرْيِهمْ )الجموع ، نحووو ىولو  يعووالى    فونووت للخطواب ، وهووو فوى الخطوواب وفووى  (ُُْنرَت أَْنرَت الرَّ

 فنحل للتكلم وما ىبل . (افُّونَ َوإِنَّا لَنَْحُن الصَّ ) اإلفران وما ىبل  ، ونحو
جووار  «بووذو»ىصوود لف وو    مضوواف إليوو   «مووا»و مبتوودأ ، ووصوول مضوواف ،  «ووصوول»( 1)

 «مبطل»ل أو عطف بيان مل  و بد «الحروف»ومجرور متعلظ بوصل 
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 «ليوت»بير الموصولة باّن وأخوايدا وفّتدوا عول العمول ، إب  «ما»إ ا ايصلت 

وب  جوز نصوب  «إنما ز د ىائم»فتقول    [همالواإل]فان   جوز فيدا اإلعمال 
وإن شووت  «ليتموا ز ود ىوائم» ولكّل ولعوّل ، ويقوول   [ووونّ ]ووذلك أن  «ز د»

رحمو  هللا ـ  وظواهر ووالم المصونف «ليتموا ز ودا ىوائم»فقلت    «ز دا»نصبت 

إن ايصلت بدذ  األحرف وفّتدا عل العمل ، وىود يعمول ىلويال  «ما»أّن ! ـ يعالى
، وحكوى  [والزجواجى ، وابول السوراج] (1)ذا مذهب جماعة مل النحوو يل ، وه

 إنما»األخف  والكسائى 
__________________ 

إعمال   مفعوول بو  لمبطول ، وإعموال مضواف  «إعمالدا»خبر المبتدأ ، وفاعل  ضمير مستتر في  

ئوب فاعول نا «العمول»فعل مضارع مبنى للمجدوول  « بقى»حرف يقليل  «وىد»وها مضاف إلي  

  بقى.

بير الموصولة إ ا اىترنت بدذ  األنوات أبطلت عملدوا ، إب ليوت  «ما»(  هب سيبو   إلى أن 1)

  فووان إعمالدووا مووع مووا جووائز ، وعللوووا  لووك بووون هووذ  األنوات ىوود أعملووت بختصاصوودا باألسووماء 

لو  يعوالى عليدا  ز ل هذا ابختصا، ، و ديودا للدخول على جمل األفعال نحوو ىو «ما»ونخول 

ْْ إِنَّما يُوحى إِلَاَّ أَنَّما إِلُهكُْم إِلهٌ واِحدٌ )   ونحوو ىوول  (َُأَنَّمرا يُسراقُوَن إِلَرى اْلَمرْوتِ ) وىول  سوبحان    (قُ

 امروء القيه  

 لكنّموووووووووووووا أسوووووووووووووعى لمجووووووووووووود مؤثّووووووووووووول و

 ىوووووووود  وووووووودرك المجوووووووود المؤثّوووووووول أمثووووووووالى و   

  
هوواييل التسووميتيل ظوواهر بعوود الووذو  هووذ  مووا الكافوو  ، أو مووا المديوووة ، ووجوو  «مووا»ويسوومى 

 «ليوت»هوذ  ب يز ول اختصوا،  «موا» ورنا  لك مل شوندا ، ويسمى أ ضا موا الزائودة ، ولكوون 

بالجمول ابسوومية ، بول هووى باىيوة معدووا علووى اختصاصودا باألسووماء ، لوم يبطوول عملدوا ، وىوود جوواء 

 السماع معضدا لذلك ، وما فى ىول النابغة الذبيانى  
 موووووووووا هوووووووووذا الحموووووووووام لنووووووووواىالوووووووووت أب ليت

 إلوووووووووووووى حمامتنوووووووووووووا أو نصوووووووووووووف  فقووووووووووووود   

  
ورفعو    فوموا النصووب فعلوى إعموال ليووت فوى اسوم اإلشووارة  «الحمووام»فانو   وروو بنصوب 

والحمام بدل من  أو عطف بيان علي  أو نعت ل  ، وأما الرفع فعلوى إهموال ليوت ، و هوب الزجواج 

لووم  «مووا»حوودة ، وأندوا إ ا اىترنووت بدوا إلووى أن جميوع هووذ  األنوات بمنزلوة وا «الجمول»فوى وتابوو  

  جب إهمالدا ، بل  جوز فيدا اإلعمال واإلهمال ، بير أن اإلهمال أوثر فى
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إّب  «مووا»والصووحي  المووذهب األول ، وهووو أنوو  ب  عموول مندووا مووع  «ز وودا ىووائم

، وأما ما حكوا  األخفو  والكسوائى فشوا ّ ، واحترزنوا بغيور الموصوولة  «ليت»
اندووا ب يكفّدووا عوول العموول ، بوول يعموول معدووا ، والمووران موول موول الموصووولة   ف

أو   إن الوذو ] «إّن موا عنودك حسول»، نحوو  «الوذو»الموصوولة التوى بمعنوى 

 أو   «إّن موا فعلوت حسول»، والتى هى مقودّرة بالمصودر ، نحوو  [عندك حسل
 إّن فعلك حسل

* * * 

 جوووووووووائز رفعوووووووووك معطوفوووووووووا علوووووووووى و

(1)، بعوووود أن يسووووتكمال  «إنّ »منصوووووب    
 

  

وخبرهوا بعواطف جواز فوى ابسوم الوذو بعود   «إنّ »أو   إ ا أيى بعد اسم 
 «إّن ز دا ىائم وعمرا»نحو  «إنّ »وجدان   أحدهما   النصب عطفا على اسم 

__________________ 

الجميووع ، أمووا اإلعمووال فعلووى اختصاصوودا األصوولى ، وأمووا اإلهمووال فلمووا حوود  لدووا موول زوال 

إنموا ز ودا  مل العرب مل  قوول  »أن  لك مسموع فى الجميع ، ىال   ابختصا، و ور الزجاج 

ا  ، ويبعو  علوى  لوك يلميوذ   «ىائم ، ولعلما بكرا جاله ، ووذلك أخوايدا    نصب بدا ، و لغى ما

 الزجاجى   وابل السراج ، وهو الذو  فيد  والم الناظم.

اف والكواف مضواف إليو  مول رفع   مبتدأ مؤخر ، ورفع مضو «رفعك»خبر مقدم  «وجائز»( 1)

جار ومجرور متعلوظ  «على منصوب»مفعول ب  المصدر  «معطوفا»إضافة المصدر إلى فاعل  

ظرف متعلوظ برفوع  «بعد»ىصد لف     مضاف إلي   «إن»بمعطوف ، ومنصوب مضاف وىول  

فعوول مضووارع منصوووب بووون ، واأللووف لالطووالّ ، والفاعوول ضوومير  «يسووتكمال»مصوودر    «أن»

وما نخلوت عليو  فوى يوو ول مصودر مجورور  «أن»و   جوازا يقد ر  هى  عون إلى إن ، مستتر في

 إلي  ، وثمة مفعول لتستكمل محذوف ، والتقد ر   بعد استكمالدا معموليدا. «بعد»باضافة 
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  فالمشدور  (1)واختلف في   «إّن ز دا ىائم وعمرو»والثانى   الرفع نحو 

  فى األصل مرفوع لكونو  مبتودأ ، وهوذا فان «إنّ »أن  معطوف على محّل اسم 
والم المصنف ، و هب ىوم إلى أن  مبتدأ وخبور  محوذوف ،  [ظاهر] شعر ب  

 والتقد ر   وعمرو وذلك ، وهو الصحي .

يعويّل ـ  أو ىبل أن يوخوذ خبرهواـ  «إنّ »فان وان العطف ىبل أن يستكمل 
موان ، وإنّوك وز ودا النصب عند جمدور النحو يل   فتقول   إّن ز دا وعمرا ىائ

  اهبان ، وأجاز بعضدم الرفع.
__________________ 

فوى جملوة صوالحة مول ـ  ( مما ب  ستطيع أن  جحد  واحود مول النحواة أنو  ىود ورن عول العورب1)

وىوووع ابسوم المرفوووع مسوبوىا بووالواو بعود اسووم إن المنصووب وىبوول ـ  الشوعر ، وفووى بعوض النثوور

 ار  البرجمى  خبرها ، ومن  ىول ضابىء بل الح

 فموووووووول  وووووووووك أمسووووووووى بالمد نوووووووووة رحلووووووووو  

 فووووووووووووووانّى وىيّووووووووووووووار بدووووووووووووووا لغر ووووووووووووووب    

  
 ومن  ما أنشد  ثعلب ، ولم  عز  إلى ىائل معيل  

 خليلوووووووووّى هووووووووول طوووووووووّب فوووووووووانّى وأنتموووووووووا

  !ننفووووووانـ  إن لووووووم يبوحووووووا بووووووالدووـوووووو و    
  

عوالى   وىد ورن فوى القور ن الكور م   توان ظاهرهموا و واهر هوذ ل البيتويل   األولوى ىولو  ي

ابِئُونَ ) ُِوا َوالصَّ برفع  (إِنَّ هللاَ َوَمًّلئَِكتَهُ يَُصلُّونَ )والثانية ىراءة بعضدم    (إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن ها

 .«مالئكت »
وىد اختلف النحاة فى يخر ج  لك   فذهب الكسائى إلى أن ابسوم المرفووع معطووف علوى 

، و هب الجمدور مل البصر يل إلى أن هوذا ابسوم المرفووع  اسم إن باعتبار  مبتدأ ىبل نخول إن

مبتدأ خبر  محذوف ، أو خبر  المذوور فيموا بعود وخبور إن هوو المحوذوف وجملوة المبتودأ وخبور  

معطوفة على جملوة إن واسومدا وخبرهوا ، و هوب المحقوظ الرضوى إلوى أن جملوة المبتودأ والخبور 

ا ، وهوو حسول   لموا  لوزم علوى جعلدوا معطوفوة حينوذ ب محل لدوا معترضوة بويل اسوم إن وخبرهو

على جملة إن واسومدا وخبرهوا مول يقود م المعطووف علوى بعوض المعطووف عليو    ألن خبور إن 

متوخر فى اللفظ أو فى التقد ر عل جملوة المبتودأ والخبور ، وخبور إن جوزء مول الجملوة المعطووف 

 عليدا.
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 ألحقوووووووووووووووت بوووووووووووووووواّن لكووووووووووووووووّل وأّن و

 (1)ّن موووووووول نون ليووووووووت ولعووووووووّل ووووووووووو   
  

 «إنّ »فووى العطووف علووى اسوومدما حكووم  «لكوولّ »و المفتوحووة  «أنّ »حكووم 

ونصوب  ،  «عمورو»برفوع  «علمت أّن ز دا ىائم وعمورو»المكسورة   فتقول   

بالنصب فق  عند الجمدور ، ووذلك  «علمت أّن ز دا وعمرا ىائمان»ويقول   
ما »و لد ورفع  ، بنصب خا «ما ز د ىائما ، لكّل عمرا منطلظ وخالدا»يقول   

 بالنصب فق . «ز د ىائما لكل عمرا وخالدا منطلقان

سووواء يقوودّم ]فووال  جوووز معدووا إب النصووب.  «ليووت ، ولعووّل ، ووووونّ »وأمووا 
ليوت ز وودا وعمورا ىائموان ، وليوت ز ودا ىووائم »المعطووف ، أو يووّخر   فتقوول   

   وووونّ »فووى المثوواليل ، وب  جوووز رفعوو  ، ووووذلك  «عموورو»بنصووب  «وعموورا
 مع األحرف الثالثة.ـ  متقدما ومتوخراـ    وأجاز الفراء الرفع في  «ولعل

* * * 

 خفّفوووووووووووووووت إّن فقوووووووووووووووّل العموووووووووووووووول و

(2)يلوووووووووزم الّوووووووووالم إ ا موووووووووا يدمووووووووول و   
 

  
__________________ 

جوار  «بوان»الواو عاطفة ، ألحظ   فعول موا  مبنوى للمجدوول ، والتواء للتونيوث  «وألحقت»( 1)

مول »معطووف علوى لكول  «وأن»ىصد لف     نائب فاعول أللحوظ  «لكل» ومجرور متعلظ بولحظ

ىصود لف و    مضواف إليو   «ليوت»و جار ومجرور متعلوظ بوولحظ أ ضوا ، ونون مضواف  «نون

 معطوفان على ليت. «ولعل ، ووون»

نائوب  «إن»الواو عاطفوة ، خفوف   فعول موا  مبنوى للمجدوول ، والتواء للتونيوث  «وخففت»( 2)

فاعول لقول  «العمول»الفاء عاطفة ، ىل   فعل ما  معطوف بالفاء على خفف  «فقل»فاعل خفف 

ظوورف للمسووتقبل موول الزمووان يضوومل معنووى  «إ ا»فاعوول يلووزم  «الووالم»فعوول مضووارع  «ويلووزم»

فعوول مضوارع مبنوى للمجدوول ، ونائووب الفاعول ضومير مسوتتر فيوو   «يدمول»زائودة  «موا»الشورط 

والجملووة فووى محوول جوور باضووافة إ ا إليدووا ، وجووواب  جوووازا يقوود ر  هووى  عووون إلووى أن المخففووة ،

 الشرط محذوف ، والتقد ر   إ ا ما يدمل إن التى خففت لزمتدا الالم.
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 ربّموووووووووا اسوووووووووتغنى عندوووووووووا إن بوووووووووداو

(1)موووووووووووووا نووووووووووووواطظ أران  معتمووووووووووووودا    
 

  

إن ز وود »فوواألوثر فووى لسووان العوورب إهمالدووا   فتقووول    «إنّ »إ ا خفّفووت 
النافيوة ، و قوّل إعمالدوا  «إن»الالم فارىة بيندا وبويل وإ ا أهملت لزمتدا  «لقائم

وحكووى اإلعمووال سوويبو   ، واألخفوو  ، رحمدمووا هللا  «إن ز وودا ىووائم»فتقووول   

 ـ والحالة هذ ـ  ألندا ب يلتبه]  فال يلزمدا حينوذ الالم    (2)يعالى 
__________________ 

فعول موا  مبنوى للمجدوول  «استغنى» الواو عاطفة ، رب حرف يقليل ، وما وافة «وربما»( 1)

جار ومجرور نائوب عول الفاعول بسوتغنى ، والضومير المجورور محوال عائود علوى الوالم  «عندا»

فعول موا  فعول  «بودا»شورطية  «إن»المحد  عندا بوندا يلزم عند يخفيوف إن فوى حالوة إهمالدوا 

فلوذا جواز أن  بتودأ  مبتدأ ، وهو فاعول فوى المعنوى   «ناطظ»اسم موصول فاعل بدا  «ما»الشرط 

أران   فعل ما  ، وفاعل  ضمير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون  «أران »ب  مع وون  نكرة 

على ناطظ ، والدواء مفعوول بو  ، والجملوة مول أران وفاعلو  فوى محول رفوع خبور المبتودأ ، وجملوة 

 .«أران» حال مل الضمير المستتر فى «معتمدا»المبتدأ وخبر  ب محل لدا صلة الموصول 

ا لَيَُوفِّيَنَُّهْم َربَُّك أَْعمالَُهمْ )( على اإلعمال فى التخفيف ورن ىول  يعالى 2) فى ىراءة مول  (َوإِنَّ ًُُّلا لَمَّ

إعرابووان   ـ  علووى هووذ  القووراءةـ  ، وفووى هوذ  اآل ووة «لمووا»ويخفيووف موويم  «إن»ىورأ بسووكون نووون 

الوالم بم اببتوداء ، وموا  «لموا»إن المخففوة  اسوم «ووال»مؤودة مخففة مل الثقيلوة  «إن»أولدما أن 

الووالم واىعووة فووى جووواب ىسووم  «ليوووفيندم»اسووم موصووول بمعنووى الووذ ل خبوور إن المؤووودة المخففووة 

محذوف ،  وفى   فعل مضوارع مبنوى علوى الفوت  بيصوال  بنوون التوويود الثقيلوة ، ونوون التوويود 

رب  «ربوك»و على الذ ل مفعول أول ، حرف ب محل ل  مل اإلعراب ، وضمير الغائبيل العائد 

فاعوول  وووفى ، ورب مضوواف وضوومير المخاطووب مضوواف إليوو  ، وأعمووال   مفعووول ثووان ليوووفى ، 

وأعمال مضاف وضمير الغائبيل العائد على الذ ل مضاف إلي  ، وجملة الفعول المضوارع وفاعلو  

ررا )  ومفعوليوو  ب محوول لدووا موول اإلعووراب جووواب القسووم المحووذوف ، ويقوود ر الكووالم  َوإِنَّ ُُررًّلا لَمَّ

والجملة القسمية ب محل لدوا مول اإلعوراب صولة الموصوول ، و ورن علوى  (لَيَُوفِّيَنَُّهْم َربَُّك أَْعمرالَُهمْ 

 ب أن يكون خبر ة معدونة ، وىدهذا اإلعراب أن جملة القسم إنشائية ، وجملة الصلة  ج
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وإنما يلتبه بوان النافيوة إ ا  ألن النافية ب ينصب ابسم ويرفع الخبر ، [بالنافية

فقود  سوتغنى عول  [بدوا]فوان ظدور المقصوون  [بدوا]أهملت ولم   در المقصون 
 الالم ، وقول   

 ـ  (103)

 نحوووووول أبوووووواة الّضوووووويم موووووول  ل مالووووووك و

 إن مالوووووووك وانوووووووت وووووووورام المعوووووووانن و   

  
__________________ 

الحقيقة هى جملة جوواب القسوم  أجاب ابل هشام عل هذا فى وتاب  المغنى بون صلة الموصول فى

مؤوودة مخففوة  «إن»ب جملة القسم   وجملة جواب القسم خبر ة ب إنشائية ، واإلعراب الثانى أن 

الالم مؤودة لوالم األولوى ، و ووفى  «ليوفيتدم»الالم بم اببتداء ، وما زائدة  «لما»اسم إن  «وال»

فاعول ،  «ربوك»والضومير مفعوول بو  أول  فعل مضارع مبنى على الفت  بيصال  بنون التوويد ،

مفعول ثان ومضاف إلي  ، والجملة مول الفعول المضوارع ومفعوليو   «أعمالدم»و ومضاف إلي  ، 

 فى محل رفع خبر إن المؤودة المخففة.

، وهوو شواعر طوائى ، وسوتعرف  «أبوو نفور»وونيتو  ـ  الحكوم بول حكويمـ  البيت للطرماحـ  103

 نسب  فى بيان لغة البيت.

وأبواة   جموع  ب اسوم  «أبوا ابول أبواة الضويم» روو فى مكانو   «ونحل أباة الضيم»اللغة   

يقول   أمرت فالنوا أن  فعول ووذا فووبى ، ير ود أنو  امتنوع أن  فعلو  ـ  أو امتنعـ  فاعل مل أبى  وبى

هوو اسوم ىبيلوة الشواعر ، فوان الطرمواح هوو الحكوم بول حكويم بول نفور بول  «مالك»والضيم   ال لم 

ه بل جحدر بل ثعلبة بل عبد رضا بل مالك بل أبان ابل عمرو بول ربيعوة بول جورول بول ثعول ىي

 طيبة األصول شر فة المحتد. «ورام المعانن»بل عمرو بل الغو  بل طيىء 
مضواف إليو   «الضويم»و خبر المبتدأ ، وأباة مضواف ،  «أباة»مبتدأ  «ونحل»اإلعراب   

 «مالوك»و ر ثان. أو حال مول الخبور ، و ل مضواف جار ومجرور متعلظ بمحذوف خب «مل  ل»

ووان   فعول موا  نواىص ،  «وانوت»مبتودأ  «مالوك»مخففة مل الثقيلة مدملة  «وإن»مضاف إلي  

واسم  ضمير مستتر في  جوازا يقود ر  هوى  عوون إلوى مالوك باعتبوار القبيلوة ، والتواء يواء التونيوث 

إليوو  ، والجملووة موول وووان واسوومدا مضوواف  «المعووانن»و خبوور وووان ، وووورام مضوواف  «ووورام»

 وخبرها فى محل رفع خبر المبتدأ الذو هو مالك.
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التقد ر   وإن مالك لكانت ، فحذفت الوالم   ألندوا ب يلتوبه بالنافيوة   ألن 

ـ  وربموا اسوتغنى عندوا إن بودا»المعنى على اإلثبات ، وهذا هو المران بقولو    
 .«إلى  خر البيت

الالم   هل هى بم اببتداء أنخلت للفرّ بويل واختلف النحو ون فى هذ  

 ؟المخففوة مول الثقيلوة ، أم هوى بم أخورو اجتلبوت للفورّ «إن»و النافية  «إن»
 ووالم سيبو    دّل على أندا بم اببتداء نخلت للفرّ.

وي دور فائوودة هووذا الخووالف فووى مسووولة جوورت بوويل ابوول أبووى العافيووة وابوول 

فمول  «ىد علمنوا إن ونوت لمؤمنوا»ي  وسلّم   األخضر   وهى ىول  صلّى هللا عل
ـ  اجتلبت للفرّـ  ومل جعلدا بما أخرو «إن»جعلدا بم اببتداء أوجب وسر 

فووت  أن ، وجوورو الخووالف فووى هووذ  المسووولة ىبلدمووا بوويل أبووى الحسوول علووّى بوول 

سليمان البغدانو األخف  الصغير ، وبيل أبى علّى الفارسى   فقال الفارسوى   
 هى بم بير

__________________ 

حيوث يورك بم اببتوداء التوى يجتلوب فوى خبور  «إلودـ  وإن مالك وانت»الشاهد في    ىول  

النافيوة ، وإنموا  «إن»المكسورة الدمزة المخففة مل الثقيلة عند إهمالدوا ، فرىانوا بيندوا وبويل  «إن»

ة منوو  بونوو  ب  مكوول يرودووا هنووا اعتمووانا علووى انسووياّ المعنووى المقصووون إلووى  هوول السووامع ، وثقوو

يوجيد  إلى الجحد ، بقر نة أن الكالم يمدح وافتخار ، وصدر البيت واض  فى هذا ، والنفى  ودل 

على الذم   فلو حمل عجز البيت علي  لتناىض الكالم واضطرب ، أب يرو أنك لوو حملوت الكوالم 

أو فدوى ىبلوة ننيووة نافية لكان معنوى عجوز البيوت   وليسوت مالوك وورام المعوانن ،  «إن»على أن 

األصول   فيكون هذا  ما ومتناىضوا موع موا هوو بصودن  ، فلموا ووان المقوام مانعوا مول جوواز إرانة 

 النفى اريكل الشاعر علي  ، فلم  وت بالالم ، فالقر نة هدنا معنو ة.

 ىول الشاعر  ـ  فى اعتمان الشاعر على القر نة المعنو ةـ  ومثل هذا البيت
  ووووووووم بيووووووونكم إن ونووووووت ىاضوووووووى نحسووووووبى 

 لوووووووو لوووووووم يمنّووووووووا بوعووووووود بيووووووور مكوووووووذوب    

  
 «إن»فلوو حملوت  ؟أب يرو أن  فى مكان إظدار األلم وشكوو ما نزل ب  مل فوراّ أحبابو 

 فى صدر البيت على النفى فسد المعنى على هذا ، ولم  ستقم الكالم.
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غير بم اببتداء اجتلبت للفرّ ، وب  ىال ابل أبى العافيوة ، وىوال األخفو  الصو

 .(1) إنما هى بم اببتداء أنخلت للفرّ ، وب  ىال ابل األخضر 
* * * 

 الفعووووووول إن لوووووووم  وووووووك ناسوووووووخا فوووووووالو

(2)يلفيووووووو  بالبوووووووا بوووووووان  و موصوووووووال    
 

  
__________________ 

( ىد علموت فيموا مضوى أن بم اببتوداء ب يودخل إب علوى المبتودأ ، أو علوى موا أصول  المبتودأ ، 1)

إن علوى الخبور أو معمولو  أو ضومير الفصول ، وعلموت أ ضوا أندوا ب يودخل وأندا يدخل فى بواب 

على خبر إن إب إ ا وان مثبتوا متووخرا بيور موا  متصورف خوال مول ىود ، ولوو أنوك ن ورت فوى 

النافيوة والمخففوة مول الثقيلوة يودخل علوى  «إن»شواهد هذ  المسولة لوجدت هذ  الوالم الفارىوة بويل 

 را وما فى ىول عايكة بنت ز د بل عمرو ، وسيويى شرح   مفعول ليه أصل  مبتدأ وب خب

 شووووووووووولّت  مينوووووووووووك إن ىتلوووووووووووت لمسووووووووووولما

 حلّووووووووووووت عليووووووووووووك عقوبووووووووووووة المتعّموووووووووووود   

  
 و ويى ىر با جدا 104وهو الشاهد رىم 

نحوو ىولوك   إن ز ود لقوام ، ويودخل  «ىود»ويدخل على الماضى المتصرف الذو لم  سوبق  

ثََرهُْم لَعاِسِقينَ )يعالى   على المنصوب المؤخر عل ناصب  نحو ىول   ُْ فلما وان شون  (َوإِْن َوَجْدنا أَ

الالم التى يدخل ألجل الفرّ بيل المخففة المؤوودة والنافيوة بيور شوون بم اببتوداء ووان القوول بوون 

إحداهما بير األخرو أص  ن را وأىوم حجة   فمذهب أبى على الفارسى الوذو أخوذ بو  ابول أبوى 

 فى با ة ابستقامة. العافية مذهب مستقيم
فعول مضوارع نواىص  « وك»حورف نفوى وجوزم وىلوب  «لوم»شورطية  «إن»مبتدأ  «والفعل»( 2)

مجوزوم بلوم ، وهوو فعول الشوورط ، واسوم  ضومير مسوتتر فيو  جوووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى الفعوول 

ع يلفوى   فعول مضوار «يلفيو »نافيوة  الفاء لرب  الجواب بالشرط ، وب   «فال»خبر  ك  «ناسخا»

، والفاعل ضمير مستتر في  وجوبا يقود ر  أنوت ، والدواء مفعوول أول لتلفوى ، والجملوة مول الفعول 

والفاعل فى محل رفع خبر لمبتدأ محذوف ، والتقد ر   فونت ب يلفي  ، وجملة المبتودأ والخبور فوى 

جووار ومجوورور  «بووان»السووابظ  «يلفيوو »حووال موول الدوواء فووى  «بالبووا»محوول جووزم جووواب الشوورط 

 مفعول ثان لتلفى. «موصال»نعت إلن  « و»اآليى  «موصال»ظ بقول  متعل
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فال  ليدا مل األفعال إب األفعال الناسوخة لالبتوداء ، نحوو  «إنّ »إ ا خفّفت 

َوإِْن ُانَرْت لََكبِيررَرةً إِالَّ َعلَررى )ووان وأخوايدووا ، وظوول وأخوايدوا ، ىووال هللا يعووالى   

َُعَرُروا لَيُْنِلقُونَرَك بِأَْبصراِرِهمْ )لى   وىوال هللا يعوا (الَِّذيَن َهَدا هللاُ  ُِ الَّرِذيَن   (َوإِْن يَكرا

ثَررَرُهْم لَعاِسررِقينَ )وىووال هللا يعووالى    ُْ و قووّل أن  ليدووا بيوور الناسوود ،  (َوإِْن َوَجررْدنا أَ

إن  ز نك لنفسك ، وإن »ومن  ىول بعض العرب    «بالبا»وإلي  أشار بقول    
إن ىوام ألنوا »وأجاز األخفو   «نّعت وايبك لسوطاإن ى»وىولدم    « شينك لدي 

(1)». 

 ومن  ىول الشاعر  
 ـ  (104)

 شوووووووولّت  مينووووووووك إن ىتلووووووووت لمسوووووووولما

 حلّوووووووووت عليوووووووووك عقوبوووووووووة المتعّمووووووووود   

  
__________________ 

 ونحوو (َوإِْن ُانَرْت لََكبِيرَرةً ) ( هدنا أربع مرايب ، أوبها   أن  كون الفعول ماضويا ناسوخا ، نحوو1)

ررر) ُِ ينِ إِْن  ِِ َُعَرررُروا ) والثانيوووة   أن  كوووون الفعووول مضوووارعا ناسوووخا ، نحوووو (ْدَت لَتُرررْر ُِ الَّرررِذيَن  َوإِْن يَكرررا

والثالثة   أن  كون ماضيا بير ناسد ، نحو ىول عايكة  (َوإِْن نَظُنَُّك لَِمَن اْلكراِذبِينَ ) ونحو (لَيُْنِلقُونَكَ 

إن »بيور ناسود نحوو ىوول بعوض العورب  أن  كون الفعل مضارعا والرابعة   «إن ىتلت لمسلما»

وهى مريبة على هذا الترييب الذو سقناها بو  ، و جووز القيواس  « ز نك لنفسك ، وإن  شينك لدي 

 على ول واحدة مندا عند األخف  ، ومنع جمدور البصر يل القياس على الثالثة والرابعة.

ة ، يرثوى زوجدوا الزبيور بوول البيوت لعايكوة بنوت ز ود بول عمورو بول نفيول القر شوية العدو وـ  104

 العوام رضى هللا عن  ، ويدعو على عمرو بل جرموز ىايل .

ـ  بكسور العويل التوى هوى الوالم األولوىـ  بفت  الشيل ، وأصل الفعل شوللت «شلت»اللغة   

أو نزلووت ،  «حلوت عليوك»والنواس  قولونو  بضوم الشوويل علوى أنو  مبنووى للمجدوول ، و لوك خطووو 

 «كوجبت علي»و روو مكان  
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 إن يخفّووووووووووف أّن فاسوووووووووومدا اسووووووووووتكّل و

(1)الخبوووور اجعوووول جملووووة موووول بعوووود أن و   
 

  

بقيت على ما وان لدا مل العمل ، لكل ب  كوون  [المفتوحة]إ ا خفّفت أّن 

، وخبرهوا ب  كوون إب جملوة ، و لوك نحوو  (2)اسمدا إب ضمير الشوون محوذوفا 

اسمدا ضمير الشون ، وهو مخفّفة مل الثقيلة ، و «أن»فـ  «علمت أن ز د ىائم»
فوى جملوة فوى موضوع رفوع خبور  «ز ود ىوائم»و ،  «أنو »]محوذوف ، والتقود ر 

وىوود  بوورز اسوومدا وهووو بيوور ضوومير  «علمووت أنوو  ز وود ىووائم» [والتقوود ر «أن»

 الشون ، وقول   
__________________ 

 مويل  ميل   فاعل شول ، و « مينك»شل   فعل ما  ، والتاء للتونيث  «شلت»اإلعراب   

الوالم فارىوة  «لمسولما»فعل وفاعول  «ىتلت»مخففة مل الثقيلة  «إن»مضاف والكاف مضاف إلي  

جوار ومجوورور  «عليووك»حول   فعوول موا  ، والتوواء للتونيوث  «حلووت»، مسولما   مفعوول بوو  لقتول 

 مضاف إلي . «المتعمد»و فاعل لحل ، وعقوبة مضاف  «عقوبة»متعلظ بحل 

المخففة مل الثقيلة فعول موا  بيور  «إن»حيث ولى  «لمسلماإن ىتلت »الشاهد في    ىول  

 و لك شا  ب  قاس علي  إب عند األخف . «ىتلت»ناسد وهو 
ىصد لف     نائوب  «أن»فعل مضارع مبنى للمجدول فعل الشرط  «يخفف»شرطية  «وإن»( 1)

لضوومير الفوواء لوورب  الجووواب بالشوورط ، اسووم   مبتوودأ ، واسووم مضوواف وا «فاسوومدا»فاعوول لتخفووف 

فعل ما  ، وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقود ر  هوو  عوون إلوى اسومدا  «استكل»مضاف إلي  

، والجملة مل الفعل والفاعل فوى محول رفوع خبور المبتودأ ، وجملوة المبتودأ وخبور  فوى محول جوزم 

فعول أمور ،  «اجعول»اآليى  «اجعل»مفعول مقدم على عامل  وهو ىول   «والخبر»جواب الشرط 

جووار  «موول بعوود»مفعووول ثووان بجعوول  «جملووة»ضوومير مسووتتر فيوو  وجوبووا يقوود ر  أنووت  وفاعلوو 

 ىصد لف     مضاف إلي . «أن»و ومجرور متعلظ باجعل ، وبعد مضاف 

( الذو اشترط فى أن المخففة أن  كون اسمدا ضمير شون محذوفا مل النحاة هوو ابول الحاجوب 2)

ألندم رأوا أن ضمير الشوون خوارج عول القيواس    ، فوما الناظم والجمدور فلم  شترطوا في   لك  

فوى ىولو  ! ـ رحمو  هللاـ  فال  حمل الكالم علي  ما وجد ل  وج   خر ، ومل أجل  لك ىودر سويبو  

ْؤيا)يعالى    ْقَت الرُّ  أنك بابراهيم ىد صدىت الرؤ ا. (أَْن يا إِْبراِهيُم قَْد َيدَّ
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 ـ  (105)

 فلووووو أنوووووك فوووووى  وووووم الّرخووووواء سوووووولتنى 

 طالىووووووك لووووووم أبخوووووول وأنووووووت صوووووود ظ    

  
__________________ 

 البيت مما أنشد  الفراء ، ولم  عز  إلى ىائل معيل  ـ  105

ألن المخاطووب أنثوى ، بوودليل مووا بعود  ، والتوواء فووى ـ  بكسور ووواف الخطوواب «أنووك»اللغوة   

ر  موع  جوز أن  كون فعيال بمعنى مفعوول فيكوون يوذوي «صد ظ»مكسورة أ ضا لذلك  «سولتنى»

أن المران ب  أنثى ىياسا   ألن فعيال بمعنى المفعول  ستوو في  الموذور والمؤنوث والمفورن وبيور  

بالبا وجور   وىتيول ، و جووز أن  كوون فعويال بمعنوى فاعول ، و كوون يوذوير  موع المؤنوث جار وا 

م حملوو  على بير القياس ، والذو سدل  لك في  أن  أشب  فى اللفوظ فعويال بمعنوى مفعوول ، أو أندو

الووذو هووو ضوود  فووى المعنووى   ألن موول سوونندم أن  حملوووا الشووىء علووى ضوود  ومووا  «عوودو»علووى 

  حملون  على مثل  وشبيد .
المعنووى   لووو أنووك سووولتنى إخووالء سووبيلك ىبوول إحكووام عقوودة النكوواح بيننووا لووم أمتنووع موول  لووك 

ان ىود ب  عوز ولبانرت ب  مع ما أنت علي  مل صودّ الموونة لوى ، وخوص  ووم الرخواء ألن اإلنسو

 علي  أن  فارّ أحباب  فى  وم الكرب والشدة.
أن   مخففووة موول الثقيلووة ، والكوواف  «أنووك»لووو   شوورطية بيوور جازمووة  «فلووو»اإلعووراب   

 «الرخوواء»و اآليووى ، و وووم مضوواف  «سووولتنى»جووار ومجوورور متعلووظ بقولوو   «فووى  وووم»اسوومدا 

فووراّ    «فراىووك»يوواء مفعووول أول فعوول وفاعوول ، والنووون للوىا ووة ، وال «سووولتنى»مضوواف إليوو  

 «أبخول»حورف نفوى وجوزم وىلوب  «لوم»مفعول ثان لسول ، وفراّ مضاف والكاف مضاف إليو  

فعل مضارع مجزوم بلم ، وفاعل  ضمير مستتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوا ، والجملوة جوواب الشورط 

ر منفصول مبتودأ الواو واو الحال ، أنوت   ضومي «وأنت»بير الجازم   فال محل لدا مل اإلعراب 

 خبر المبتدأ ، والجملة مل المبتدأ وخبر  فى محل نصب حال. «صد ظ»
المفتوحة الدموزة وبورز اسومدا وهوو الكواف ،  «أن»حيث خففت  «أنك»الشاهد في    ىول  

أن  كوون اسومدا ضومير ـ  الذو جرو الشوارح علوى رأ و ـ  و لك ىليل ، والكثير عند ابل الحاجب

 ، وخبرها جملة.الشون واجب ابستتار 
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 إن  كووووووول فعوووووووال ولوووووووم  كووووووول نعووووووواو

(1)لووووووووم  كوووووووول يصوووووووور ف  ممتنعووووووووا و   
 

  

 فاألحسوووول الفصووووول بقووووود ، أو نفوووووى ، أو

(2)ينفوووويه ، أو لووووو ، وىليوووول  ووووور لووووو    
 

  
__________________ 

فوان الخبور  جوب ـ  سواء أوان ضمير شون أم وان بيور ـ  واعلم أن ابسم إ ا وان محذوفا

 أن  كون جملة.

أما إ ا وان ابسم مذوورا شوذو ا وموا فوى هوذا الشواهد   فانو  ب  جوب فوى الخبور أن  كوون 

ووون ـ  موع  وور ابسومـ  جملة ، بل ىد  كون جملة وما فى البيت ، وىد  كون مفرنا ، وىود اجتموع

الخبر مفرنا ووون  جملة ، فى ىول جنووب بنوت العجوالن مول ولموة يرثوى فيدوا أخاهوا عمورو بول 

  العجالن 
 لقووووووووووود علوووووووووووم الّضووووووووووويف والمرملوووووووووووون 

 إ ا اببووووووووووووّر أفووووووووووووظ وهبّووووووووووووت شووووووووووووماب   

  

 بونووووووووووووووك ربيووووووووووووووع وبيووووووووووووووث مر ووووووووووووووع 

 أنوووووووووووووك هنووووووووووووواك يكوووووووووووووون الثّموووووووووووووابو   

  
وجاء بدا مورييل موع اسومدا ، وخبرهوا فوى المورة األولوى مفورن ،  «أن»أب يرو أن  خفف 

 «يكون الثماب وأنك»وخبرها فى المرة الثانية جملة ، و لك ىول   «بونك ربيع»و لك ىول  
فعل مضارع ناىص فعل الشرط ، واسم  ضومير مسوتتر فيو  جووازا  « كل»شرطية  «وإن»( 1)

الواو واو الحال لم   حرف نفى وجزم وىلوب  «ولم»خبر  كل  «فعال»يقد ر  هو  عون إلى الخبر 

فعل مضارع ناىص مجزوم بلم ، واسم  ضمير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى  « كل»

ىصر للضرورة   خبر  كل المنفى بلم ، والجملة مل  كل المنفى بلوم  «نعا»لفعل ، أو إلى الخبر ا

 « كول»الواو عاطفوة ، لوم   حورف نفوى وجوزم وىلوب  «ولم»واسم  وخبر  فى محل نصب حال 

يصور ف   اسوم  كول ، ويصور ف مضواف ، والدواء  «يصور ف »فعل مضارع ناىص مجزوم بلم 

 بر  كل األخير.خ «ممتنعا»مضاف إلي  

الفاء واىعوة فوى جوواب الشورط الواىوع فوى أول البيوت السوابظ ، األحسول   مبتودأ  «فاألحسل»( 2)

أو نفوى ، أو ينفويه ، أو » «الفصول»جوار ومجورور متعلوظ بقولو   «بقود»خبر المبتودأ  «الفصل»

بتودأ م « وور»الوواو عاطفوة ، وىليول خبور مقودم  «وىليل» «ىد»ول واحد مندا معطوف على  «لو

 ىصد لف   مضاف إلي . «لو»و مؤخر ، و ور مضاف 
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المخففة جملوة اسومية لوم  حوتج إلوى فاصول   فتقوول    «أن»إ ا وىع خبر 

وخبرها ، إب إ ا ىصود  «أن»مل بير حرف فاصل بيل  «علمت أن ز د ىائم»
ْْ أَْنتُْم َوأَْن ال إِلهَ إِالَّ ُهَو فَ )وقول  يعالى    [النفى]النفى   فيفصل بيندما بحرف  َه

 (ُمْسِلُمونَ 

وإن وىع خبرها جملة فعلية ، فال  خلوو   إموا أن  كوون الفعول متصوّرفا ، 
أو بير متصرف ، فان وان بير متصرف لم  ؤت بفاصل ، نحو ىول  يعالى   

 َوأَْن َعسرى أَْن يَُكروَن قَرِد اْقتَرَربَ )وىولو  يعوالى    (َوأَْن لَْيَس ِلْْلِْنساِن إِالَّ ما َسعى)

وإن وووان متصوورفا ، فووال  خلووو   إمووا أن  كووون نعوواء ، أوب ، فووان وووان  (أََجلُُهرمْ 
فى ىوراءة مول  (َواْلخاِمَسةَ أَنَّ َغَضَب هللاِ َعلَْيها)نعاء لم  فصل ، وقول  يعالى   

بصيغة الماضى ، وإن لم  كل نعواء فقوال ىووم    جوب أن  فصول  (َغَضبَ )ىرأ 

 (1)ة موووندم المصووونف    جووووز الفصووول ويروووو  بيندموووا إب ىلووويال ، وىالوووت فرىووو
 واألحسل الفصل ، والفاصل

__________________ 

( ممووا ورن فيوو  الخبوور جملووة فعليووة فعلدووا متصوورف بيوور نعوواء ولووم  فصوول بفاصوول موول هووذ  1)

 ىول النابغة الذبيانى  ـ  سوو ما سينشد  الشارحـ  الفواصل

 فلّمووووووووووووا رأو أن ثّموووووووووووور هللا مووووووووووووا لوووووووووووو  

 ا وسوووووووووووودّ مفوووووووووووواىر  أثّوووووووووووول موجووووووووووووونو   

  

 أووووووووووّب علوووووووووى فووووووووووس  حووووووووودّ برابدوووووووووا

 موووووووووووووذّورة مووووووووووووول المعووووووووووووواول بووووووووووووواير     

  
فاعول  فون   مخففة مل الثقيلة ، واسمدا ضمير شون محذوف ، وثمر   فعل ما  ، وهللا  

، ومال   مفعول ب  لثمر ، ومال مضواف وضومير الغائوب مضواف إليو  ، وجملوة الفعول الماضوى 

، وهذا الفعول   موا  متصورف بيور نعواء ولوم  فصول وممول ىوال  وفاعل  فى محل رفع خبر أن

 بوجوب الفصل الفراء وابل األنبارو.
وىد اختلف العلمواء فوى السوبب الوذو نعوا إلوى هوذا الفصول   فوذهب الجمدوور إلوى أن هوذا 

 الفصل  كون للتفرىة بيل أن المخففة مل الثقيلة وأن المصدر ة.
سوميل   واجوب ، وبيور واجوب ، فيجوب إ ا ووان وعلى هوذا  نبغوى أن  قسوم الفصول إلوى ى

 الموضع  حتملدما ، وب  جب إ ا وان مما يتعيل في  إحداهما وما فيما بعد العلم بير المؤول
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 أحد أربعة أشياء.

 (َونَْعلََم أَْن قَْد َيَدْقتَنا)وقول  يعالى    «ىد»األول   
ل ىول  يعوالى الثانى   حرف التنفيه ، وهو السيل أو سوف   فمثال السي

 ىول الشاعر   «سوف»ومثال  (َعِلَم أَْن َسيَُكوُن ِمْنُكْم َمْروى)  
 ـ  (106)

 اعلوووووووووووم فعلوووووووووووم المووووووووووورء  نفعووووووووووو  و

 أن سووووووووف  وووووووويى ووووووووّل موووووووا ىووووووودرا   

  
__________________ 

بووال ل   فووان هووذا الموضووع  كووون ألن المخففووة ب بيوور   إب عنوود الفووراء وابوول األنبووارو   فلووبه 

 ضع يتعيل في  المخففة ، ولذلك أوجبا الفصل بواحد مل هذ  األشياء للتفرىة نائما.عندهما مو

وىال ىوم   إن المقصون بدذا الفصل جبر الوهل الذو أصاب أن المؤودة بتخفيفدوا و شوكل 

على هوذا أن الووهل موجوون إ ا ووان الخبور جملوة اسومية ، أو جملوة فعليوة فعلدوا جامود أو نعواء ، 

 ؟!الوهل مع شىء مل  لكفلما ا لم  جبر 
هذا البيت أنشد  أبو على الفارسى وبير  ، ولم  نسب  أحد موندم إلوى ىائول معويل ، والبيوت ـ  106

 مل الكامل ، وىد وهم العينى رحم  هللا فى زعم  أن  مل الرجز المسدس

 «فعلووم»فعوول أموور ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  وجوبووا يقوود ر  أنووت  «واعلووم»اإلعووراب   

 نفوع   فعول مضوارع ، وفاعلو  ضومير  « نفعو »مضواف اليو   «المرء»و وعلم مضاف ،  مبتدأ ،

والداء مفعول ب  لينفع ، والجملوة مول  نفوع وفاعلو   «علم»مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون على 

مخففووة موول الثقيلووة ، واسوومدا ضوومير شووون محووذوف وجوبووا  «أن»فووى محوول رفووع خبوور المبتوودأ 

فاعل  ويى ، والجملة مل الفعول والفاعول فوى  «ول»فعل مضارع  « ويى»حرف ينفيه  «سوف»

ىدر   فعول موا   «ىدرا»اسم موصول مضاف إلي   «ما»و محل رفع خبر أن ، وول مضاف ، 

مبنى للمجدول ، واأللف لالطالّ ، ونائب الفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون علوى 

 لدا مل اإلعراب صلة الموصول والجملة مل ىدر ونائب فاعل  ب محل «ما»
المخففة مول الثقيلوة جملوة فعليوة  «أن»حيث أيى بخبر  «أن سوف  ويى»الشاهد في    ىول  

 .«سوف»وخبرها بحرف التنفيه ، وهو  «أن»، وليه فعلدا نعاء ، وىد فصل بيل 
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وىولوو   (ْوالً فَررًّل يَررَرْوَن أاَلَّ يَْرِجررُع إِلَررْيِهْم قَررأَ )الثالوث   النفووى ، وقولوو  يعووالى   

ْنساُن أَلَّْن نَْجَمَع ِعظاَمهُ أَ )يعالى    يَْحَسرُب أَْن لَرْم يَرَرهُ أَ )وىولو  يعوالى    (يَْحَسُب اْْلِ

 (أََحدٌ 

ومنو  ىولو  ـ  وىوّل مول  وور ووندوا فاصولة مول النحوو يلـ  «لو»الرابع   

َولَررْم يَْهررِد ِللَّررِذيَن أَ )يعووالى    [وىولوو  (َوأَْن لَررِو اْسررتَقاُموا َعلَررى الطَِّريقَررةِ )يعووالى   ]

 (يَِرثُوَن اأْلَْرَض ِمْن بَْعِد أَْهِلها أَْن لَْو نَشاُء أََيْبناُهْم بِذُنُوبِِهمْ 

 ومما جاء بدون فاصل ىول   
 ـ  (107)

 علمووووووووووووووا أن  ؤّملوووووووووووووون فجوووووووووووووانوا

 ىبووووووووول أن  سوووووووووولوا بووووووووووع م سوووووووووؤل    

  
__________________ 

 ومثل هذا البيت ىول الفرزنّ  

 أمنّووووووى الووووووونّفه أن سوووووووف نلتقوووووووى  أبيووووووت

 هوووووووول هووووووووو مقوووووووودور لنفسووووووووى لقاؤهوووووووواو   

  
 هذا البيت مل الشواهد التى ب  علم ىاثلدا.ـ  107

 « ؤملوون»مخففوة مول الثقيلوة ، واسومدا محوذوف  «أن»فعل وفاعول  «علموا»اإلعراب   

 «أن»فعل مضارع مبنوى للمجدوول ، وواو الجماعوة نائوب فاعول ، والجملوة فوى محول رفوع خبور 

الفوواء عاطفووة ، وجووانوا   فعوول وفاعوول ، والجملووة معطوفووة علووى جملووة علموووا  «فجووانوا»المخففووة 

فعل مضارع مبنوى للمجدوول منصووب بوون  « سولوا»مصدر ة  «أن»ظرف متعلظ بجان  «ىبل»

ومووا نخلووت عليوو  فووى يوو وول  «أن»و المصوودر ة ، وواو الجماعووة نائووب فاعوول ، وىبوول مضوواف 

مضواف  «سؤل»و جار ومجرور متعلظ بجان ، وأع م مضاف ،  « مبوع»مصدر مضاف إلي  

 إلي .
المخففة مل الثقيلة ، وأعملدا فوى  «أن»حيث استعمل في   «أن  ؤملون»الشاهد في    ىول  

وموع أن جملوة  « ؤملوون»ابسم الذو هو ضمير الشوون المحوذوف ، وفوى الخبور الوذو هوو جملوة 

 وجملة الخبر. «أن» وت بفاصل بيل  الخبر فعلية فعلدا متصرف بير نعاء لم
الواىعوة  «أن»وابستشدان بدذا البيت إنما  تم على مذهب الجمدور الوذ ل  وذهبون إلوى أن 

بعوود علووم بيوور مووؤول بووال ل يكووون مخففووة موول الثقيلووة ب بيوور ، فومووا علووى مووذهب الفووراء وابوول 

د مول األموور التوى  ورهوا األنبارو اللذ ل ب  ر ان للمخففة موضعا  خصدا وأوجبا الفصول بواحو

 فى هذا البيت «أن»الشارح للتفرىة   فاندما  نكران أن يكون 
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واَعةَ )وىول  يعالى    َِ أَْن يُتِمَّ الرَّ فوى  (يُرتِمَّ )فوى ىوراءة مول رفوع  (ِلَمْن أَرا

ليسووت مخففووة موول الثقيلووة ، بوول هووى الناصووبة  «أن»ىووول ، والقووول الثووانى   أن 
 .(1)بعد  شذو ا  ( تمّ )للفعل المضارع ، واريفع 

* * * 

 خفّفووووووووووت ووووووووووووّن أ ضووووووووووا فنوووووووووووو و

(2)منصووووووووبدا ، وثابتوووووووا أ ضوووووووا روو    
 

  
__________________ 

مخففة مل الثقيلة ، و زعمان أندوا هوى المصودر ة التوى ينصوب المضوارع ، وأندوا لوم ينصوب  فوى 

 هذا البيت وما لم ينصب  فى ىول الشاعر  

 أن يقوووووووووور ن علووووووووووى أسووووووووووماء و حكمووووووووووا

 منّووووووووى الّسووووووووالم ، وأن ب يشووووووووعرا أحوووووووودا   

  

ورراَعةَ )وومووا لووم ينصووب  فووى ىولوو  يعووالى    َِ أَْن يُررتِمَّ الرَّ فووى ىووراءة موول ىوورأ برفووع  (ِلَمررْن أَرا

الطبعوة  120/  6)ووما لم ينصب  فى حد ث البخوارو عول عائشوة رضوى هللا يعوالى عندوا  « تم»

، إب أنو  ىود  «عموك ؟وما منعك أن يو نيل لو »لدا ىال رسول هللا صلّى هللا علي  وسلّم  (السلطانية

فوى البيوت الشواهد مصودر ة مدملوة ، مول  «أن» قال   إن  ب  جوز على مذهبدما أ ضوا أن يكوون 

فنصب الفعول بحوذف النوون   فودل  لوك علوى أن  «ىبل أن  سولوا»ىبل أن الشاعر ىد ىال بعد  لك 

األولى مخففوة مول الثقيلوة  «أن»ذا ىر نة على أن لغة هذا القائل النصب بون المصدر ة ، فيكون ه

   فان مل البعيد أن  جمع الشاعر بيل لغتيل فى بيت واحد.
المصوودر ة ومووا أن عامووة  «أن»( ىوود  ووور العلموواء أن هووذ  لغووة لجماعووة موول العوورب    دملووون 1)

حقيوظ المصودر ة فوال  نصوبون بدوا ، وأنشودوا علوى  لوك شوواهد وثيورة ، وي «ما»العرب  دملون 

هذا الموضوع على الوجو  األومول مموا ب يتسوع لو  هوذ  العجالوة ، ولكنوا ىود  ورنوا لوك فوى شورح 

 الشاهد السابظ بعض شواهد مل القر ن الكر م ومل الحد ث الصحي  ومل الشعر.

 «ووون»الواو عاطفوة ، خفوف   فعول موا  مبنوى للمجدوول ، والتواء يواء التونيوث  «وخففت»( 2)

الفواء عاطفوة ،  «فنووو»مفعوول مطلوظ لفعول محوذوف  «أ ضوا»عول لخفوف ىصد لف و    نائوب فا

منصوب   نائب فاعول نووو ، ومنصووب مضواف  «منصوبدا»نوو   فعل ما  مبنى للمجدول 

 او عاطفة ، وثابتا   حال مقدمالو «وثابتا»والضمير مضاف إلي  
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 وون»، نحو  (1)نوو اسمدا ، وأخبر عندا بجملة اسمية  «وونّ »إ ا خففت 

َُررأَْن لَررْم تَْغررَن )وقولوو  يعووالى    «(2)لووم »بووـ  أو جملووة فعليووة مصوودّرة «ز وود ىووائم

 وقول الشاعر   «يد»بـ  أو مصدّرة (بِاأْلَْمِس 

 أفووووووووود التّرّحووووووووول بيووووووووور أّن روابنوووووووووا

 (3)[2لّمووووا يووووزل برحالنووووا ، ووووووون ىوووود ]   
  

__________________ 

مفعووول مطلوظ لفعوول  «أ ضوا»و يووى ، اآل «روو»علوى صواحب  وهووو الضومير المسووتتر فوى ىولو  

فعل ما  مبنى للمجدول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقود ر  هوو  «روو»محذوف 

  عون إلى منصوبدا.

جملوة اسومية ، ومول شوواهد  لوك ىوول الشواعر  «ووون»( لم  ستشدد الشارح هنوا لمجوىء خبور 1)

 ان البيت ، ولكن  أشار إليدا بعد  فى روا ة أخرو بير التى  ورها الشارح فى إنش (108ش )

 صوووووووووووووووووووودر مشوووووووووووووووووووورّ الّلووووووووووووووووووووون و

 وووووووووووووووووووووووووون ثوووووووووووووووووووووووود ا  حقّووووووووووووووووووووووووان    

  
فكون   حرف يشبي  ونصب ، واسمدا ضمير شون محذوف ، وثد ا . مبتودأ ومضواف إليو  

 ، وحقان   خبر المبتدأ ، والجملة مل المبتدأ والخبر فى محل رفع خبر وون.
ليوة   فوان ىصود بدوا الثبووت اىترنوت حتموا بقود وبيوت المخففوة فع «ووون»( إ ا وانت جملة خبر 2)

 ، ووقول اآلخر   (2رىم )النابغة الذو أنشد  الشارح 

 ب  دولنّووووووووووك اصووووووووووطالء ل ووووووووووى الحوووووووووور

 ب فمحووووووووووووذورها وووووووووووووون ىوووووووووووود ألّموووووووووووووا   

  
 وإن ىصد بدا النفى اىترنت بلم وما فى اآل ة الكر مة ، ووما فى ىول الخنساء  

 وووووووووووون لووووووووووم  كونوووووووووووا حمووووووووووى  تّقووووووووووى 

   النّووووووووووووووواس إ   اك مووووووووووووووول عّزبوووووووووووووووّزاإ   

  
 (.18/  6ان ر  فى معجم البلدان )ووقول شاعر مل بطفان 

 ووووووووون لوووووووم  ووووووودّمندا أنووووووويه ، ولوووووووم  كووووووول 

 لدووووووووووا بعوووووووووود أ ّووووووووووام الددملووووووووووة عووووووووووامر   

  
( وىد شرحنا هذا البيت فى مبحث التنو ل أول الكتاب ، فوان ر  هنواك 2)( هذا هو الشاهد رىم 3)

وحوذف اسومدا وأخبور عندوا بجملوة  «وون»حيث خففت  «ووون ىد»ىول  ، وابستشدان ب  هنا فى 

ىد زالت ، ثم حوذفت جملوة الخبور   ألنو   (أو الحال والشون)فعلية مصدرة بقد ، والتقد ر   ووون  

 «لما يزل برحالنا»ىد يقدم فى الكالم ما  رشد إليدا و دل عليدا ، وهو ىول  
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  األمثلوة محوذوف ، وهوو ضومير فوى هوذ «ووون»فاسوم  «ووون ىد زالت»أو   

 «وونو  ز ود ىوائم ، ووونو  لوم يغول بواألمه ، ووونو  ىود زالوت»الشون ، والتقد ر 
وأشوار  «فنووو منصووبدا»والجملة التى بعدها خبر عندا ، وهذا معنوى ىولو    

إلووى أنوو  ىود روو إثبووات منصووبدا ، ولكنوو  ىليوول ،  «وثابتووا أ ضوا روو»بقولو  

 ومن  ىول   
 ـ  (108)

 صوووووووووووووووودر مشوووووووووووووووورّ النّحوووووووووووووووورو

 وووووووووووووووووووووون ثد يوووووووووووووووووووو  حقّووووووووووووووووووووان    

  
__________________ 

 ولم بنسبوها. (281،  1ج )هذا الشاهد أحد األبيات التى استشدد بدا سيبو   ـ  108

وروو بيور  فوى مكاندوا  «ووج »ىد روو سيبو   فى مكان هذ  الكلمة  «وصدر»اللغة   

 «نحوور»أو  «وجو »عائودة إلوى  «ثد يوو » وعلوى هواييل الوروا تيل يكووون الدواء فوى ىولو  «ونحور»

وهوو الصواحب وأىووام ـ  بتقود ر مضواف ، وأصول الكوالم   ووون ثود ى صوواحب  ، فحوذف المضواف

مضوىء ألنو  ناصوع البيوا  ، وهوذا هوو الثابوت ، وىود روا   «مشرّ اللون»المضاف إلي  مقام  

لتثنيوة وموا حوذفت فوى يثنية حقة ، وحوذفت التواء التوى فوى المفورن مول ا «حقان»الشارح وما يرو 

فقوالوا   حصويان ، وأليوان ، هكوذا ىوالوا ، ولويه هوذا الكوالم بشوىء ، بول  «خصوية ، وأليوة»يثنية 

وىد ورن فى فصي  شوعر العورب بغيور يواء ، ومول  لوك ـ  بضم الحاء وبدون ياءـ  حقان يثنية حظ

 ىول عمرو بل ولثوم التغلبى  
 صووووووودرا مثووووووول حوووووووّظ العووووووواج رخصوووووووواو

  الالمسوووووووووووويناحصووووووووووووانا موووووووووووول أوووووووووووووفّ    

  
والعوورب يشووب  الثوود يل بحووظ العوواج ومووا فووى بيووت الشوواهد وومووا فووى بيووت عموورو ، ووجوو  

 التشبي  أندما مكتنزان ناهدان.
ولدوا  بعضودم  رو و  بوالرفع فدوو مبتودأ خبور  محوذوف ، والتقود ر   «وصدر»اإلعراب   

مرفووع بضومة مقودرة صدر ، واألوثرون على روا ت  بالجر   فوالواو واو رب ، وصودر   مبتودأ 

صوفة لصودر ،  «مشورّ»على  خر  منع مل ظدورها اشتغال المحل بحروة حورف الجور الزائود 

ثوود ى   اسوومدا ،  «ثد يوو »مخففووة موول الثقيلووة  «وووون»مضوواف إليوو   «اللووون»و ومشوورّ مضوواف 

 وثد ى مضاف والضمير مضاف إلي 
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خبور  «انحقّو»و اسم وون ، وهو منصوب بالياء ألنو  مثنوى ،  «ثد ي » ـف

محووذوفا وهووو ضوومير  «وووون»فيكووون اسووم  «وووون ثوود ا  حقّووان»وووون ، وروو 
مبتدأ وخبر فى موضوع    «ثد ا  حقّان»و  «وون  ثد ا  حقّان»الشون ، والتقد ر 

وجاء بواأللف علوى لغوة  «وون»اسم  «ثد ا »رفع خبر وون ، و حتمل أن  كون 

 مل  جعل المثنى باأللف فى األحوال ولدا.
* * * 

__________________ 

وهوى الروا وة التوى أنشودنا البيوت عليدوا فوى يعليقوة  «ثد ا  حقان»خبر وون ، ومل روو  «حقان»

فدى جملة مل مبتدأ وخبر فى محل رفع خبور ووون ، واسومدا محوذوف ،  (390، )سبقت ىر با 

حل رفوع خبور ثد ا  حقان ، وجملة وون واسمدا وخبرها فى مـ  أو الحال والشونـ  والتقد ر   وون 

الوروا تيل جميعوا ، وبويل وجو  وول واحودة مندموا بموا ب ! ـ رحمو  هللاـ  المبتدأ ، وىد  ور الشارح

  خرج عما  ورنا .

بالياء المفتوح ما ىبلدوا    «ثد ي »حيث روو بنصب  «وون ثد ي  حقان»الشاهد في    ىول  

إلوى حوذف اسومدا ومجوىء خبرهوا  المخففة مل الثقيلة ، وهوذا ىليول ، بوالن ر «وون»على أن  اسم 

جملووة ، ولدووذا  ووروو برفووع ثد يوو  علووى مووا  ورنووا  فووى إعووراب البيووت   فيكووون البيووت علووى هووذ  

 الروا ة جار ا على الكثير الغالب.
اسوم ووون أيوى  «ثود ا »مل أن  كون  «وون ثد ا »وب ناعى لما أجاز  الشارح على روا ة 

ف   فان فى  لك شيويل ول واحد مندما خوالف األصول ، ب  الشاعر على لغة مل  لزم المثنى األل

أحدهما   أن مجىء المثنى فى األحوال ولدا باأللف لغة مدجورة ىد موة لوبعض العورب. ثانيدموا   

مع إمكان حملو  علوى الكثيور المشودور ـ  وهو  ور اسم وونـ  أن في  حمل البيت على القليل النانر

لووا الكوالم علوى وجو  ضوعيف متوى أمكول حملو  علوى وجو  ، والذو  تعيل على المعوربيل أب  حم

 صحي  راج .
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 ب التى لنفى الجنه

 عمووووووول إّن اجعووووووول لوووووووال فوووووووى نكووووووور  

(1)مفووووووووووورنة جاءيوووووووووووك أو مكوووووووووووّرر     
 

  

التوى  «ب»هذا هوو القسوم الثالوث مول الحوروف الناسوخة لالبتوداء ، وهوى 
غراّ النفوى التى ىصد بدا التنصيص على است «ب»لنفى الجنه ، والمران بدا 

 للجنه ولّ .

احتورازا عول التوى  قوع ابسوم بعودها مرفوعوا ،  «التنصويص»وإنما ىلت 
  فاندووا ليسووت نّصووا فووى نفووى الجوونه   إ   حتموول نفووى  «ب رجوول ىائمووا» نحووو  

ب رجول ىائموا بول »الواحد ونفى الجنه   فبتقود ر إرانة نفوى الجونه ب  جووز 

، وأموا  «ب رجل ىائموا بول رجوالن» وبتقد ر إرانة نفى الواحد  جوز «رجالن
 .«ب رجل ىائم بل رجالن»هذ  فدى لنفى الجنه ليه إّب   فال  جوز  «ب»

  فتنصب المبتودأ اسوما لدوا ، ويرفوع الخبور خبورا  «إنّ »وهى يعمل عمل 

ب بالم »نحو ـ  وهى التى لم يتكررـ  لدا ، وب فرّ فى هذا العمل بيل المفرنة
 .(2) «ب حول وب ىّوة إّب باهلل»ررة ، نحو وبيل المك «رجل ىائم

__________________ 

 «إن»و اآليوى ، وعمول مضواف  «اجعول»مفعول أول مقدم علوى عاملو  وهوو ىولو   «عمل»( 1)

 «لوال»فعل أمر ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبا يقد ر  أنت  «اجعل»ىصد لف     مضاف إلي  

جوار ومجورور متعلوظ  «فوى نكور »ول الثوانى بجعول جار ومجورور متعلوظ باجعول ، وهوو المفعو

جواء   فعول موا  ،  «جاءيوك»اآليوى  «جاءيوك»حال مل الضومير المسوتتر فوى  «مفرنة»باجعل 

والتواء للتونيوث ، والكواف مفعوول بو   «ب»وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هى  عون علوى 

 معطوف على مفرنة. «مكررة»عاطفة  «أو»لجاء 

دا يعمل مفورنة ومكوررة فعملدوا بعود اسوتيفاء شوروطدا وهوى مفورنة واجوب ، وعملدوا ( ومع أن2)

 مكررة جائز.
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  فال يعمل فى المعرفوة ، وموا ورن  (1)وب  كون اسمدا وخبرها إب نكرة 

فالتقد ر   وب مسّمى  «ىضيّة وب أبا حسل لدا»مل  لك مؤّول بنكرة ، وقولدم 
معامول معاملوة النكورة وصوف  بوالنكرة وقولوك و دل علوى أنو   (2)بدذا ابسم لدا 

وب  فصل بيندا وبيل اسمدا   فان فصل بيندما ألغيت  «ب أبا حسل حاّلب لدا»

 (ال فِيها َغْو ٌ )، وقول  يعالى   

 فانصووووب بدووووا مضووووافا ، أو مضوووووارع  

(3)بعوووووود  اك الخبوووووور ا ووووووور رافعوووووو  و   
 

  
__________________ 

عمل إن ستة ، وهى   أن يكون نافيوة ، وأن  كوون  «ب»ا إلعمال ( الشروط التى  جب يوافره1)

المنفى بدا الجنه ، وأن  كون النفى نصوا فوى  لوك ، وأب  ودخل عليدوا جوار وموا نخول عليدوا فوى 

نحو ىولدم   جوت بال زان ، وىولدم   بضبت مل ب شىء ، وأن  كون اسومدا وخبرهوا نكورييل ، 

أو فاصوول وب خبرهوا ، وىود صورح الشوارح هنوا بشوورطيل  وأب  فصول بيندوا وبويل اسومدا فاصول

وهما الخامه والسانس ، وأشار فوى صودر والمو  إلوى الثالثوة األولوى ، ويورك واحودا ، وهوو أب 

  دخل عليدا جار.

( هكووذا أولوو  الشوواح ، ولوويه يوو لوو  بصووحي    ألن المسوومى بوووبى حسوول موجووون ووثيوورون   2)

 فالنفى بير صانّ.

وب  ء بتوو ليل  خر ل ، أحدهما أن الكالم علوى حوذف مضواف ، والتقود ر  وىد أول  العلما

مثل أبى حسل لدا ، ومثل ولمة متوبلة فى اإلبدوام ب يتعورف باإلضوافة ، ونفوى المثول ونا وة عول 

عبارة عل اسم جنه ووون  ىود ىيول  «أبا حسل»نفى وجون أبى الحسل نفس    والثانى   أن  جعل 

بالمتناهى فى الجوون ، ونحوو  «حايم»ا مثل يوو لدم فى باب ابستعارة نحو   وب فيصل لدا ، وهذ

بالمتنوواهى فووى الحسوول ، وضووابط    أن  ووؤول  « وسووف»بالمتنوواهى فووى البخوول ، ونحووو  «مووانر»

 ابسم العلم بما اشتدر ب  مل الوصف.
ور جوار ومجور «بدوا»فعل أمر ، وفاعل  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت  «فانصب»( 3)

مضارع بمعنى مشواب     «مضارع »عاطفة  «أو»مفعول ب  ب نصب  «مضافا»متعلظ بانصب 

مضواف إليو   «مضوافا»ومضارع مضاف والداء العائدة إلوى ىولو   «مضافا»معطوف على ىول  

 اآليى ، وبعد مضاف ، «ا ور»ظرف متعلظ بقول   «وبعد»
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 رّووووووووووب المفووووووووورن فايحوووووووووا   ووووووووووالو

(1)انى اجعوووووال حوووووول وب ىوووووّوة ، والثّووووو   
 

  

 مرفوعوووووا ، او منصووووووبا ، او مرّوبوووووا ، 

(2)إن رفعوووووووووووووووت أّوب ب ينصوووووووووووووووبا و   
 

  
__________________ 

مفعول ب  ب  وور  «الخبر»اسم إشارة   مضاف إلي  ، والكاف حرف خطاب  « اك»مل  « ا»و 

فوع   حوال مول را «رافعو »فعل أمر ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبا يقد ر  أنت  «ا ور»اآليى 

ورافع مضاف والداء مضاف إلي  ، مول إضوافة الصوفة لمعمولدوا ،  «ا ور»الضمير المستتر فى 

 وهى ب يفيد يعر فا وب يخصيصا ، ولذلك وىع هذا المضاف حاب.

الواو عاطفة ، روب   فعول أمور ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت  «وروب»( 1)

ومتعلقو  محوذوف ،  «رووب»حال مل الضومير المسوتتر فوى  «فايحا»مفعول ب  لروب  «المفرن»

الكوواف جووارة لقووول محووذوف علووى مووا سووبظ بيوور  موورة ، وب   نافيووة  «وووال»والتقوود ر   فايحووا لوو  

اسوم ب ، مبنوى علوى الفوت  فوى محول نصوب ، وخبرهوا محوذوف ، والتقود ر   ب  «حوول»للجونه 

اسومدا. وخبرهوا محوذوف ،  «ىووة»للجونه أ ضوا الواو عاطفة ، وب   نافيوة  «وب»حول موجون 

مفعوول أول ىودم علوى عاملو  ، وهوو  «والثوانى»وهذ  الجملة معطوفة بالواو على الجملوة السوابقة 

اجعول   فعول أمور ، مبنوى علوى السوكون ب محول لو  مول اإلعوراب ،  «اجعوال»ىول  اجعوال اآليوى 

يوو  وجوبووا يقوود ر  أنووت ، واأللووف وحوورك بووالفت  ألجوول مناسووبة األلووف ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر ف

لالطووالّ ، أو هووو فعوول أموور مبنووى علووى الفووت  بيصووال  بنووون التوويوود الخفيفووة المنقلبووة ألفووا ألجوول 

 الوىف ب محل ل  مل اإلعراب ، ونون التوويد المنقلبة ألفا حرف ب محل ل  مل اإلعراب.

و   حرف عطوف ، منصووبا أ «أو منصوبا»مفعول ثان بجعل فى البيت السابظ  «مرفوعا»( 2)

الوواو عاطفوة  «وإن»السابظ  «مرفوعا»معطوف على ىول   «أو مروبا»  معطوف على مرفوع 

رفع   فعل ما  فعل الشرط مبنى علوى الفوت  المقودر فوى محول جوزم ،  «رفعت»، إن   شرطية 

ى فعول مضوارع مبنوى علو   «ينصوبا»ناهية  «ب»مفعول ب  لرفعت  «أوب»وياء المخاطب فاعل 

 بيصال  بنون التوويد الخفيفة الفت 
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موول ثالثووة أحوووال   الحووال األول   أن  كووون  [هووذ ] «ب»ب  خلووو اسووم 

الحووال الثووانى   أن  كووون مضووارعا  [.«ب بووالم رجوول حاضوور»نحووو ]مضووافا 
للمضاف ، أو مشابدا ل  ، والمران ب    ول اسم ل  يعلّظ بما بعد    إّما بعمول ، 

 ، وإموا بعطوف نحوو   «ظاهر ، وب خيرا مول ز ود راووب ب طالعا جبال»نحو 

و سمى المشبّ  بالمضاف   مطوّوب ، وممطووب ، أو  «ب ثالثة وثالثيل عندنا»
  مموودونا ، وحكووم المضوواف والمشووبّ  بوو  النصووب لف ووا ، ومووا مثّوول ، والحووال 

مووا لوويه بمضوواف ، وب مشووبّ  ـ  هنوواـ  الثالووث   أن  كووون مفوورنا ، والمووران بوو 

لمضاف   فيدخل في  المثنى والمجموع ، وحكم  البناء علوى موا ووان  نصوب با
وصويروري  معدوا والشوىء الواحود   فدوو معدوا وخمسوة  «ب»ب    لترّوبو  موع 

عشر ، ولكل محل  النصب بال   ألن  اسم لدوا   فوالمفرن الوذو لويه بمثنوى وب 

 «ىوّوة إب بواهلل ب حوول وب»مجموع  بنى على الفت    ألن نصب  بالفتحوة نحوو 
نحوو ـ  وهو الياءـ  والمثنى وجمع المذور السالم  بنيان على ما وانا  نصبان ب 

 «ب»فمسلميل ومسلميل مبنيان   لتروبدما مع  «ب مسلميل لك ، وب مسلميل»

 معدا. [لتروب ] «رجل»وما بنى 
 «ب رجووول»فوووى ىولوووك    «رجووول»و هوووب الكوفيوووون والّزّجووواج إلوووى أّن 

ن فتحتوو  فتحووة إعووراب ، ب فتحووة بنوواء ، و هووب المبوورن إلووى أن معوورب ، وأ

 .(1)معربان  «مسلميل»و  «مسلميل»
__________________ 

المنقلبة ألفا ألجل الوىف فوى محول جوزم بوال الناهيوة ، والفاعول ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  

ان حقو  أن  قوول   أنت ، والجملة فى محل جزم جواب الشرط ، وحذف مندا الفاء ضرورة ، وو

 وإن رفعت أوب فال ينصبا.

إ ا ووان مثنوى أو مجموعوا جموع موذور سوالما فدوو  «ب»(  هب أبو العباس المبرن إلى أن اسوم 1)

معرب منصوب باليواء ، ولويه مبنيوا وموا  هوب إليو  جمدوور النحواة ، واحوتج لموا  هوب إليو  بوون 

 ل شرط بناء ابسم لشبد التثنية والجمع مل خصائص األسماء ، وىد علمنا أن م
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وهوو ـ  وأما جمع المؤنث السالم فقال ىوم   مبنّى على ما وان  نصوب بو 

 بكسر التاء ، ومن  ىول    «ب مسلمات لك»الكسر   فتقول   
 ـ  (109)

 إّن الّشووووووووباب الّووووووووذو مجوووووووود عواىبوووووووو  

 فيوووووووووو  نلووووووووووذّ ، وب لووووووووووذّات للّشوووووووووويب    

  
__________________ 

جو  الشب  التى يقدم بياندا   أب  عار  هذا الشب  شىء مل خصوصيات بالحرف فى وج  مل و

أن موا ووان مول ـ  وهوو وجو  عقلوىـ  األسماء ، والجواب على هذ  الشوبدة مول وجدويل   أو لدموا

خصائص األسماء إنما  قدح فى بناء ابسم و عارض  إ ا طرأ علوى ابسوم بعود وونو  مبنيوا ، فوموا 

ألسماء موجونا فى ابسوم ثوم عور  لدوذا ابسوم موا  قتضوى شوبد  إ ا وان ما هو مل خصائص ا

فان  لدذا ب  عار  سوبب البنواء وب  منوع منو  ، ونحول نودعى أن ابسوم ـ  مل بعد  لكـ  بالحرف

وان مثنى أو مجموعا ، ثم نخلت علي  ب فترووب معدوا يرووب خمسوة عشور ، فوجود سوبب البنواء 

أن المبورن ـ  وهوو نقوض لمذهبو  بعودم ابطورانـ  ثوانىطارثا على ما هو مل خصائص ابسوم ، ال

نفس  ىد ايفظ مع الجمدوور علوى بنواء اسوم ب المجمووع جموع يكسوير ، ولوم  عبوو معو  بموا هوو مول 

خصائص ابسم وهو الجمع ، وما ايفظ مع الجمدور على بناء المنوانو المثنوى أو المجمووع جموع 

 هو مل خصائص األسماء. المذور السالم على ما  رفع ب  ، ولم  عبو بما

 البيت لسالمة بل جندل السعدو ، مل ىصيدة ل  مستجانة ، وأولدا ىول ـ  109

 أونو الّشووووووووووباب حميوووووووووودا  و التّعاجيووووووووووب 

 أونو ، و لوووووووووك شووووووووووو بيووووووووور مطلووووووووووب    

  

 ولّوووووووووى حثيثوووووووووا ، و اك الّشووووووووويب  تبعووووووووو  

 لووووووووو وووووووووان  درووووووووو  روووووووووض اليعاىيووووووووب    

  
  الكلموة يوويودا لمضوموندا   ألنو  إنموا أران إنشواء  هب وفنى ، وورر هوذ «أونو»اللغة   

العجوب ، وهوو جموع ب واحود  «التعاجيوب»محمونا  «حميدا»التحسر والتحزن على  هاب شباب  

وهو جمع أعجوبة ، وهى األمر الوذو  تعجوب منو   «األعاجيب»ل  مل لف   ، و روو فى مكان  

 «مجود عواىبو »وب ، وهو  وور الحجول جمع  عق «اليعاىيب»سر عا  «حثيثا»هو الشوط  «شوو»

وهو الوذو ابويض شوعر  ، وروو ـ  جمع أشيبـ  بكسر الشيل «الشيب»المران أن ندا ت  محمونة 

 صدر البيت المستشدد ب  هكذا  
 . إلد*.. * أونو الّشباب الذو مجد



 شرح ابل عقيل   الجزء األول ...................................................................... 398

 (1) «ب مسلمات لك»وأجاز بعضدم الفت  ، نحو 
__________________ 

اسوم موصوول   نعوت  «الوذو»اسوم إن  «الشوباب»ف يوويد ونصب حر «إن»اإلعراب   

ـ  على هذاـ   جوز أن  كون خبرا لمبتدأ محذوف ، والتقد ر   هو مجد ، وعواىب  «مجد»للشباب 

خبورا  «مجود»نائب فاعل مجد   ألن  مصدر بمعنوى اسوم المفعوول وموا فسورنا  و جووز أن  كوون 

وهووو ـ  عوول الجمووعـ  وهووو مجوودـ  اإلخبووار بووالمفرنمبتوودأ مووؤخرا ، وجوواز  «عواىبوو »و مقوودما ، 

ألن الخبر مصدر ، والمصدر  خبر ب  عل المفرن والمثنى والجمع بلفظ واحود   ألنو  ب ـ  عواىب

ب محول ـ  سواء أفدرت مبتدأ أم لم يقودرـ  «مجد عواىب » ثنى وب  جمع ، وعلى ول حال فجملة 

فعوول  «نلووذ»ور متعلووظ بقولوو  نلووذ اآليووى جووار ومجوور «فيوو »لدووا موول اإلعووراب صوولة الموصووول 

اسوم ب ،  «لوذات»نافيوة للجونه  «وب»مضارع ، وفاعل  ضمير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  نحول 

جووار  «للشوويب»مبنووى علووى الكسوورة نيابووة عوول الفتحووة ألنوو  جمووع مؤنووث سووالم فووى محوول نصووب 

 «ب»ومجرور متعلظ بمحذوف خبر 

جمع مؤنوث سوالما ، ـ  وهو لذاتـ  ث جاء اسم بحي «وب لذات للشيب»الشاهد في    ىول  

 وورنت الروا ة ببنائ  على الكسرة نيابة عل الفتحة ، وما وان  نصب بدا لو أن  معرب.
 إ ا وان جمع مؤنث سالما أربعة مذاهب   «ب»( اعلم أن للعلماء فى اسم 1)

ذهب جمدوورة األول   أن  بنووى علووى الكسوورة نيابووة عوول الفتحووة موول بيوور ينووو ل ، وهووذا موو

 النحاة.
الثانى   أن  بنى على الكسرة نيابة عل الفتحة لكل  بقى لو  ينو نو  ، وهوذا موذهب صوحح  

ابل مالك صاحب األلفية ، وجزم ب  فى بعوض وتبو  ، ونقلو  عول ىووم ، وحجوتدم فوى عودم حوذف 

البنواء ، فوال  التنو ل أن  ىد يقرر أن ينو ل جمع المؤنث السالم هوو ينوو ل المقابلوة ، وهوو ب  نوافى

  حذف.
الثالث   أن  مبنى على الفوت  ، وهوذا موذهب الموازنى والفارسوى ، ورجحو  ابول هشوام فوى 

 المغنى والمحقظ الرضى فى شرح الكافية وابل مالك فى بعض وتب .
 الرابع   أن   جوز في  البناء على الكسرة نيابة عل الفتحة ، والبناء على الفت .

 وروو بووالوجديل  (109الشواهد رىوم )بيوت سووالمة بول جنودل  وزعوم وول شوراح األلفيوة أن

 جميعا ، فا ا ص   لك لم  كل إل جاب أحد األمر ل بعين  وج  وجي  ، و ؤخذ
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معنوا  أنو   وذور الخبور  «وبعد  اك الخبر ا ور رافعو »وىول المصنف   

وعنوود ]عنوود المصوونف وجماعووة  «ب»مرفوعووا ، والرافووع لوو   «ب»بعوود اسووم 
إن وووان اسوومدا مضووافا أو مشووبدا بالمضوواف ، وإن وووان  [فووع لوو  بسوويبو   الرا

بوـ  ابسم مفرنا فاختلف فى رافع الخبر   فذهب سويبو   إلوى أنو  لويه مرفوعوا

واسوومدا  «ب»وإنمووا هووو مرفوووع علووى أنوو  خبوور المبتوودأ ، ألن مذهبوو  أن  «ب»
المفوورن فووى موضووع رفووع باببتووداء ، وابسووم المرفوووع بعوودهما خبوور عوول  لووك 

عند  فى هذ  الصورة إب فى ابسم ، و هوب األخفو   «ب»المبتدأ ، ولم يعمل 

عاملووة فووى الجووزء ل ومووا عملووت  «ب»فتكووون  «ب»بووـ  إلووى أن الخبوور مرفوووع
 فيدما مع المضاف والمشب  ب .

وابسوم الواىوع  «ب»إلى أن  إ ا أيى بعود  «والثانى اجعال»وأشار بقول    

 «ب حوول وب ىوّوة إب بواهلل»نحوو  «ب»يكوررت بعدها بعاطف ونكورة مفورنة و
 «ب» جوز فيدما خمسة أوج  ، و لوك ألن المعطووف عليو    إموا أن  بنوى موع 

 على الفت  ، أو  نصب ، أو  رفع.

 فان بنى معدا على الفت  جاز فى الثانى ثالثة أوج   
ثانيوة ال [ب]الثانيوة ، ويكوون  «ب»األول   البناء على الفت    لتروبو  موع 

 .(1) «ب حول وب ىّوة إب باهلل»عاملة عمل إّن ، نحو 
__________________ 

مول وووالم ابول األنبووارو أن بيوت سووالمة  وروو بووالفت  نون الكسور   فيكووون يو يودا لمووذهب 

 المازنى ومل مع    ولكنا ب نستطيع أن نرن روا ة الكسر بمجرن وون ابل األنبارو لم  حف دا.

الثانية مع اسمدا وترويب األولى مع اسمدا ىرأ أبو عمرو وابل وثيور فوى ىولو   ( وعلى يرويب1)

فوى المواضوع الثالثوة  «ب»و بفت  بيوع وخلوة وشوفاعة ،  (ال بَْيٌع فِيِه َوال ُخلَّةٌ َوال َلعاَعةٌ )سبحان    

 نافية للجنه عاملة عمل إن ، وابسوم المفتووح بعودها اسومدا مبنوى علوى الفوت  فوى محول نصوب ،

 محذوف لدبلة ما ىبل  علي .ـ  فيما عدا األولـ  وخبرها

   (السابظ 27وىد أنشدنا  فى شرح الشاهد رىم )ومل شواهد  لك ىول الراجز 
 نحوووووووووووووول بنووووووووووووووو خو لوووووووووووووود صووووووووووووووراحا

 ب ووووووووووووووووووذب اليووووووووووووووووووم وب مزاحوووووووووووووووووا   
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الثانيوة زائودة  «ب»، ويكوون  «ب»الثانى   النصب عطفا على محّل اسوم 

 ومن  ىول    «ب حول وب ىّوة إب باهلل»ف ، نحو بيل العاطف والمعطو
 ـ  (110)

 ب نسوووووووووووووووب اليووووووووووووووووم وب خلّوووووووووووووووة

 ايّسووووووووووع الخوووووووووورّ علووووووووووى الّراىووووووووووع    

  
__________________ 

البيت ألنه بل العباس بل مرناس ، وىيل   بل هو ألبى عامر جود العبواس ابول مورناس ، ـ  110

 لمة عينية ، وبعد   و روو عجز البيت وما روا  الشارح العالمة مل و

 ووووووووووووووالثّوب إ  أندوووووووووووووج فيووووووووووووو  البلوووووووووووووى 

 أعيوووووووووووا علوووووووووووى  و الحيلوووووووووووة الّصوووووووووووانع    

  
 وروو أبو على القالى صدر هذا البيت مع عجز  خر ، وهو  

 * ايّسع الخرّ على الّرايظ*

 مل ولمة ىافية ، وىبل   
 وبـ  فوووووووواعلمو ـ  ب صوووووووول  بينووووووووى

 بيووووووووووووونكم ، موووووووووووووا حملوووووووووووووت عوووووووووووووايقى    

  

 ا بنجووووووووود ، ومووووووووواسووووووووويفى ، وموووووووووا ونّووووووووو

 ىرىووووووووووووور ىمووووووووووووور الووووووووووووووان بالّشووووووووووووواهظ    

  
هوى الصوداىة ، وىود يطلوظ الخلوة علوى الصود ظ ـ  بضم الخاء ويشد د الوالم «خلة»اللغة   

 نفس  ، وما فى ىول رجل مل بنى عبد القيه ، وهو أحد شعراء الحماسة.
 أب أبلغووووووووووووووووووووا خلّتووووووووووووووووووووى راشوووووووووووووووووووودا

 صوووووووووووونوو ىوووووووووووود ما إ ا مووووووووووووا يصوووووووووووول و   

  
أخوذ فوى البلوى  «أندوج»الذو  صول  موضوع الفسوان مول الثووب  «رايظال»ومثل   «الراىع»

ىرىر   صووت  «ىرىر ىمر»موضع الرناء مل المنكب  «العايظ»صعب ، وشظ ، واشتد  «أعيا»

 جوز أن  كوون جموع أىمور   فوزانو  وزان أحمور وحمور وأصوفر وصوفر ،  «ىمر»و ، وصاح ، 

 الجبل المريفع. «شاهظال»و جوز أن  كون جمع ىمرو ، وروم فى جمع رومى 
 «اليووم»اسمدا ، مبنى على الفت  فى محول نصوب  «نسب»نافية للجنه  «ب»اإلعراب   

معطووف  «خلوة»الوواو عاطفوة ، وب   زائودة لتوويود النفوى  «وب»ظرف متعلظ بمحذوف خبر ب 

فاعول  «الخورّ»فعول موا   «ايسوع»الوذو هوو النصوب  «ب»على نسب ، بالن ر إلى محل اسم 

 .«ايسع»جار ومجرور متعلظ بقول   «على الراىع»سع بي
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الثالث   الرفع ، وفي  ثالثة أوج    األول   أن  كون معطوفوا علوى محول 

واسمدا   ألندموا فوى موضوع رفوع باببتوداء عنود سويبو   ، وحينووذ يكوون  «ب»
، الثالوث   أن  «لويه»الثانية عملت عمل  «ب»زائدة ، الثانى   أن يكون  «ب»

ب حوول وب ىوّوة إب »ون مرفوعا باببتداء ، وليه لالعمل في  ، و لك نحو  ك

 ومن  ىول    «باهلل
 ـ  (111)

 الّصوووووغار بعينووووو  ـ  لعمووووورومـ  هوووووذا

 وب أب ـ  إن وووووووان  اكـ  ب أّم لووووووى   

  
__________________ 

يوود ، زائوودة للتوو «ب»حيووث نصووب علووى يقوود ر أن يكووون  «وب خلووة»الشوواهد فيوو    ىولوو  

عطوف مفورن علوى ـو  «نسوب»وهوو ىولو  ـو  «ب»معطوفوا بوالواو علوى محول اسوم  «خلوة»و كون 

 علي .ـ  يبعا لجمدور النحاةـ  مفرن ، وهذا هو الذو حمل  الشارح

مبنووى علووى الفووت  فووى محوول نصووب ، ولكنوو  نونوو   «خلووة»وىووال  ووونه بوول حبيووب   إن 

مثوول األولووى ،  «إن»انيووة عاملووة عموول الث «ب»للضوورورة ، وبنوواؤ  علووى الفووت  عنوود  علووى أن 

والوواو ىوود عطفوت جملووة  «وب خلووة اليووم»وخبرهوا محوذوف  رشوود إليو  خبور األولووى ، والتقود ر 

الثانية موع اسومدا وخبرهوا علوى جملوة ب األولوى ، وهوو ووالم ب متمسوك لو  ، بول  جوب أب  «ب»

ز متى أمكل الحمل علوى وجو   حمل علي  الكالم   ألن الحمل على وج   ستتبع الضرورة ب  جو

 سائ  ب ضرورة مع .
منصووب بفعول مضومر ، ولويه معطوفوا علوى  «خلوة»وىال الزمخشرو فى مفصول    إن 

لفووظ اسووم ب ، وب علووى محلوو  ، والتقوود ر عنوود    ب نسووب اليوووم وب يووذور خلووة ، وهووو يكلووف ب 

، واألفضل فى العطف يوافوظ مقتضى ل  ، و لزم علي  عطف الجملة الفعلية على الجملة ابسمية 

 الجملة المعطوفة مع الجملة المعطوف عليدا فى الفعلية وابسمية ونحوهما.
اختلف العلماء فى نسبة هذا البيت ، فقيل   هو لرجل مل مدحج ، ووذلك نسبو  فوى وتواب ـ  111

 سوويبو   ، وىووال أبووو ر وواش   هووو لدمووام بوول موورة أخووى جسوواس بوول موورة ىايوول وليووب ، وىووال ابوول

األعرابى   هو لرجل مل بنى عبد مناف ، وىال الحوايمى   هوو ببول أحمور ، وىوال األصوفدانى   

 قد م جدا ، وب  عرف ل  ىائل.هو لضمرة بل ضمرة ، وىال بعضدم   إن  مل الشعر ال



 شرح ابل عقيل   الجزء األول ...................................................................... 402

.................................................................................. 
__________________ 

الحياة ، وىد فصل بويل المبتودأ الوذو هوو اسوم ـ  بفت  فسكونـ  العمر «هذا لعمروم»اللغة   

هووذا »و ووروو ـ  مووع خبوور  المحووذوف «لعمووروم»وهووى ىولوو  ـ  اإلشووارة وخبوور  ، بجملووة القسووم

الوذل ، والمدانوة ـ  بزنة سحاب «الصغار»والجد   الحظ والبخت ، وهو أ ضا أبو األب  «وجدوم

 زعم بعض العلماء أن الباء زائدة ، ووون  ىد ىوال   هوذا الصوغار عينو  ، وب  «بعين »لحقارة ، وا

 ناعى لذلك.

مبتودأ ، وخبور   الالم بم اببتداء ، وعمور   «لعمروم»اسم إشارة مبتدأ  «هذا»اإلعراب   

 محذوف وجوبا ، والتقود ر   لعموروم ىسومى ، وعمور مضواف والضومير مضواف إليو  ، والجملوة

خبوور المبتوودأ الووذو هووو اسووم  «الصووغار»معترضووة بوويل المبتوودأ وخبوور  ب محوول لدووا موول اإلعووراب 

جار ومجرور متعلوظ بمحوذوف حوال ، وىيول   البواء زائودة ، وعليو   كوون ىولو   «بعين »اإلشارة 

اسوم ب مبنوى  «أم»نافيوة للجونه  «ب»عيل يوويدا للصغار ، وعويل مضواف والدواء مضواف إليو  

 «ووان»شورطية  «إن»جار ومجرور متعلوظ بمحوذوف خبور ب  «لى»ى محل نصب على الفت  ف

 ا   اسوم ووان ، وخبرهوا  « اك»فعل ما  ناىص فعل الشرط ، مبنى على الفت  فوى محول جوزم 

الواو عاطفوة ، ب زائودة لتوويود النفوى  «وب»محذوف ، والتقد ر   إن وان  اك محمونا ، أو نحو  

حل ب واسومدا   فاندموا فوى موضوع رفوع باببتوداء عنود سويبو   ، معطوف على مـ  بالرفع «أب»

 وفي  إعرابان  خران ستعرفدما فى بيان ابستشدان بالبيت.
إموا علوى أن  حيث جاء مرفوعا على واحد مول ثالثوة أوجو    «وب أب»الشاهد في    ىول  

يوة عاملوة عمول لويه الثان «ب»مع اسمدا وما  ورنا  ، أو علوى أن  «ب» كون معطوفا على محل 

بير عاملة أصال ، بول هوى زائودة  «ب»اسمدا ، وخبرها محذوف ، أو على أن يكون  «أب»و ، 

مبتدأ خبر  محذوف ، وىد  ور  لك الشارح العالمة. ومثل  ىول جر ر بل عطيوة  «أب»، و كون 

  
 بوووووووووّو بووووووووالء  ووووووووا نميوووووووور بوووووووول عووووووووامر

  ؟أنووووووووتم  نووووووووابى ، ب  وووووووود ل وب صوووووووودرو   
  

 لى برار  لك ىول المتنبى  وىد ورن ع
 ب خيوووووووووول عنوووووووووودك يدوووووووووود دا وب مووووووووووال 

 فليسوووووووعد النّطوووووووظ إن لوووووووم  سوووووووعد الحوووووووال    
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ـ  وإن نصب المعطوف علي  جاز فى المعطوف األوج  الثالثة المذوورة

نحو   ب بالم رجل وب امرأة ، وب امرأة ، ـ  أعنى البناء ، والرفع ، والنصب
 وب امرأة.

عليوو  جوواز فووى الثووانى وجدووان   األول البنوواء علووى  وإن رفووع المعطوووف

 ومن  ىول    «ب رجل وب امرأة ، وب بالم رجل وب امرأة»الفت  ، نحو 
 ـ  (112)

 فووووووووووووال لغووووووووووووو وب يوووووووووووووثيم فيدووووووووووووا

 موووووووووا فووووووووواهوا بووووووووو  أبووووووووودا مقووووووووويم و   

  
__________________ 

ىود لفوظ صودر بيوت مول ـ  وغيور  مول النحواةـ  البيت ألمية بل أبى الصلت ، ولكل الشارحـ  112

 أبيات ولمة أمية على عجز بيت  خر مندا ، وصواب إنشان البيتيل هكذا  

 ب لغوووووووووووووووووووو وب يوووووووووووووووووووووثيم فيدوووووووووووووووووووواو

 ب حووووووووووووووووووويل وب فيدوووووووووووووووووووا ملووووووووووووووووووويم و   

  

 فيدوووووووووووووا لحوووووووووووووم سووووووووووووواهرة وبحوووووووووووووورو

 مووووووووووووا فوووووووووووواهوا بوووووووووووو  أبوووووووووووودا مقوووووووووووويم و   

  
ـ  صوودر أثمتوو هووو م «يوووثيم»أو. ىووول باطوول ، ومووا ب  عتوود بوو  موول الكووالم  «لغووو»اللغوة   

بمعنى نسبت  إلى اإلثم بون ىلت لو     وا  ثوم ،  ر ود أن بعضودم ب  نسوب بعضوا إلوى ـ  بتشد د الثاء

وهوو ـ  بضوم المويم «ملويم»هوالك وفنواء  «حويل»اإلثم   ألندم ب  فعلوون موا  صوح  نسوبتدم إليو  

 ان البر.هى وج  األر  ،  ر د أن فى الجنة لحم حيو «ساهرة»الذو  فعل ما  الم علي  
الواو عاطفوة  «وب»مبتدأ ، مرفوع بالضمة ال اهرة  «لغو»نافية ملغاة  «فال»اإلعراب   

جوار  «فيدوا»اسم ب مبنى علوى الفوت  فوى محول نصوب  «يوثيم»، ب   نافية للجنه يعمل عمل إن 

وخبوور المبتوودأ محووذوف  وودل عليوو  خبوور ب هووذا ، و جوووز  «ب»ومجوورور متعلووظ بمحووذوف خبوور 

على ضعف في  فيكون الجار والمجرور متعلقوا بمحوذوف خبور المبتودأ ، و كوون خبور  عكه  لك

ب هو المحذوف ، وعلى أ وة حوال فوان الوواو ىود عطفوت جملوة ب موع اسومدا وخبرهوا علوى جملوة 

فعل وفاعل ، والجملة مل فوا  وفاعلو  ب محول  «فاهوا»اسم موصول مبتدأ  «وما»المبتدأ والخبر 

منصووب علوى ال رفيوة ناصوب   «أبودا»جوار ومجورور متعلوظ بفواهوا  « بو»لدا صولة الموصوول 

 خبر المبتدأ ، و جوز أن يكوون ب األولوى نافيوة عاملوة عمول لويه ، ولغوو   «مقيم»فاهوا أو مقيم 

 اسمدا ، وخبرها محذوف  دل علي  خبر ب الثانية العاملة عمل إن أو خبر ابولى هو
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 امورأة ، وب بوالم رجول وب امورأة ب رجول وب»والثانى   الرفع ، نحوو 
(1)». 

 [محول]وب  جوز النصب للثانى   ألن  إنما جواز بدوا يقودّم للعطوف علوى 

هنا ليست بناصبة   فيسق  النّصوب ، ولدوذا ىوال المصونف    «ب»و  «ب»اسم 

 .«وإن رفعت أّوب ب ينصبا»
* * * 

 مفووووووووووورنا نعتوووووووووووا لمبنوووووووووووّى  لوووووووووووى و

(2)ع ، يعوودل فووافت  ، أو انصووبل ، أو ارفوو   
 

  
__________________ 

المذوور بعد ، وخبر الثانيوة محوذوف  ودل عليو  خبور األولوى ، ويكوون الوواو ىود عطفوت جملوة ب 

الثانية العاملة عمل إن على جملة ب األولى العاملة عملوى لويه ، ولكول الوجو  الثوانى مول وجدوى 

 عطوف علي .الخبر ضعيف   لما  لزم علي  مل العطف ىبل استكمال الم

حيث ألغى ب األولى ، أو أعملدا عمل لويه   فرفوع  «فال لغو وب يوثيم»الشاهد في    ىول  

 على ما بينا  فى إعراب البيت. «إن»الثانية عمل  «ب»ابسم بعدها ، وأعمل 
اآليوى فوى بواب  146ومثل هوذا الشواهد ىوول عوامر بول جوو ل الطوائى ، وهوو الشواهد رىوم 

 الفاعل  
 ة ونىوووووووووووووووت ونىدوووووووووووووووافووووووووووووووال مزنووووووووووووووو

 ب أر  أبقووووووووووووووووووووووووووووول إبقالدووووووووووووووووووووووووووووواو   

  
ب »والقوول فيدموا ووالقول فوى  «أر »بالضمة ال اهرة وبفت   «مزنة»الروا ة في  برفع 

 .«لغو وب يوثيم
 رفع الثالثة فوى ىوراءة  (ال بَْيٌع فِيِه َوال ُخلَّةٌ َوال َلعاَعةٌ )( مل شواهد هذا الوج  ىول هللا يعالى   1)

 بل وثير ، وىول عبيد بل حصيل الراعى  بير أبى عمرو وا

 مووووووووا هجريووووووووك حتّووووووووى ىلووووووووت معلنووووووووة   و

 ب ناىوووووووووة لوووووووووى فوووووووووى هوووووووووذا وب جمووووووووول    

  
 وىد نسج علي  أبو الطيب المتنبى فى ىول   
 بووووووووووووم التّعلّوووووووووووول ب أهوووووووووووول وب وطوووووووووووول 

  ؟ب نوووووووووووووود م وب ووووووووووووووووس وب سووووووووووووووكلو   
  

 العوامل الثالثة ازع  جوز أن  كون مفرنا مفعوب مقدما ين «ومفرنا نعتا»( 2)
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أو لووم  فصوول بينوو  وبينوو  ـ  مبنيّووا ، ونعووت بمفوورن  ليوو  «ب»إ ا وووان اسووم 

 جاز فى النعت ثالثة أوج   ـ  بفاصل
ب رجووول »، نحوووو  «ب»األول   البنووواء علوووى الفوووت    لترّوبووو  موووع اسوووم 

 .«ظر ف

 .«ب رجل ظر فا»نحو  «ب»الثانى   النصب ، مراعاة لمحل اسم 
واسوومدا   ألندموا فوى موضوع رفووع  «ب»فوع ، مراعواة لمحول الثالوث   الرّ 

 «ب رجل ظر ف»عند سيبو   وما يقدم ، نحو 

* * * 

 بيوووووور مووووووا  لووووووى ، وبيوووووور المفوووووورنو

(1)ب يوووبل ، وانصوووب  ، أو الّرفوووع اىصووود    
 

  
__________________ 

ىء الحوال مول اآلييوة و كوون نعتوا بودب منو  ، و جووز أن  كوون مفورنا حواب مول نعتوا ، وجواز مجو

النكوورة لتقدموو  عليدووا ولتخصصوو  بووالمتعلظ أو بالوصووف ، و كووون نعتووا مفعوووب ينازعوو  العواموول 

فعول مضوارع ،  «بلوى»جار ومجرور متعلظ بقول  نعتا ، أو بمحوذوف صوفة لو   «لمبنى»الثالثة 

 وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى نعت ، والجملة فى محل نصوب صوفة لقولو 

 «انصوبل»عاطفوة  «أو»فعل أمر ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبوا يقود ر  أنوت ،  «فافت »نعتا 

فعل أمر مبنى على الفت  بيصال  بنون التوويد الخفيفة ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبوا يقود ر  

فعوول أموور ،  «ارفووع»حوورف عطوف  «أو»أنوت ، ونووون التوويوود حورف ب محوول لوو  مول اإلعووراب 

فعول مضوارع مجوزوم فوى جوواب األمور ،  «يعودل»ير مستتر في  وجوبا يقود ر  أنوت وفاعل  ضم

 وعالمة جزم  السكون ، وحرك بالكسر ألجل الروو.

اسوم  «موا»و اآليى ، وبير مضواف  «ب يبل»مفعول مقدم على عامل  ، وهو ىول   «وبير»( 1)

زا يقود ر  هوو  عوون فعل مضارع ، وفاعل  ضمير مستتر في  جووا « لى»موصول   مضاف إلي  

الواو عاطفة ، بير   معطوف علوى بيور السوابقة  «وبير»إلى ما ، والجملة ب محل لدا صلة ما 

 «ب»مضاف إلي   «المفرن»و ، وبير مضاف ، 
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يقدّم فى البيت الذو ىبل هذا أن  إ ا وان النعت مفرنا ، والمنعووت مفورنا 

ور فى هذا البيت أن  إن لم  ل ، وولي  النعت ، جاز فى النعت ثالثة أوج  ، و 
النعت المفرن المنعوت المفرن ، بل فصل بيندما بفاصل ، لم  جز بناء النعت   

ب »ببنواء ظر وف ، بول  تعويل رفعو  ، نحوو  «ب رجول فيدوا ظر وف»فال يقوول 

وإنموا سوق  البنواء  «ب رجول فيدوا ظر فوا»أو نصب  ، نحوو  «رجل فيدا ظر ف
لترووب النعوت موع ابسوم ، وموع ـ  عند عودم الفصولـ  على الفت  ألن  إنما جاز

الفصل ب  مكل الترويب ، وما ب  مكل الترويب إ ا وان المنعوت بير مفرن ، 

فى امتناع البناء على الفوت  فوى النعوت ـ  وب فرّ «ب طالعا جبال ظر فا»نحو 
 بيل أن  كون المنعوت مفرنا ، وما مثل ، أو بير مفرن.ـ  عند الفصل

ـ  إلووى أنوو  إن وووان النعووت بيوور مفوورن «وبيوور المفوورن»بقولوو     وأشووار

يعويّل رفعو  أو نصوب    فوال  جووز بنواؤ  علوى ـ  والمضاف والمشب  بالمضواف
الفت  ، وب فرّ فى  لك بيل أن  كون المنعوت مفرنا أو بير مفرن ، وب بويل 

يدا ب رجل صاحب بّر ف»أن  فصل بين  وبيل النعت أو ب  فصل   و لك نحو 

 .«، وب بالم رجل فيدا صاحب برّ 
وحاصل ما فى البيتويل   أنو  إن ووان النعوت مفورنا ، والمنعووت مفورنا ، 

ب رجوول ظر ووف ، »ولووم  فصوول بيندمووا   جوواز فووى النعووت ثالثووة أوجوو  ، نحووو 

وإن لووم  كوول وووذلك يعوويل الرفووع أو النصووب ، وب  جوووز  «وظر فووا ، وظر ووف
 البناء.

* * * 
__________________ 

فعول مضوارع مجوزوم بوال الناهيوة ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت  «يوبل»ناهية 

الووواو عاطفووة ، انصووب   فعوول أموور مبنووى علووى السووكون ب محوول لوو  موول اإلعووراب ،  «وانصووب »

 «الرفوع»عاطفة  «أو»والفاعل ضمير مستتر في  وجوبا يقد ر  أنت ، والداء مفعول ب  ب نصب 

 فعل أمر ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبا يقد ر  أنت. «اىصد»م ب ىصد مفعول ب  مقد
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 احكموووووا «ب»العطوووووف إن لوووووم يتكوووووّرر و

(1)لوووو  بمووووا للنّعووووت  و الفصوووول انتمووووى    
 

  

 جووز  «ب»نكورة مفورنة ، ويكوررت  «ب»يقدّم أن  إ ا عطف علوى اسوم 

ب »  ، نحوو فى المعطوف ثالثة أوج    الرفوع ، والنصوب ، والبنواء علوى الفوت

و ور فى هذا البيت أن  إ ا لم يتكورر  «رجل وب امرأة ، وب امرأة ، وب امرأة
فوى البيوت ] جوز فى المعطوف ما جاز فى النعت المفصول ، وىود يقودم  «ب»

، وب  جووز فيو  البنواء علووى  (2)أنو   جووز فيو    الرفوع ، والنصوب  [الوذو ىبلو 

 الفت   
__________________ 

فعول مضوارع فعول  «يتكرر»حرف نفى وجزم وىلب  «لم»شرطية  «إن»مبتدأ  «العطفو»( 1)

فعل أمر مبنى على الفت  بيصال  بنوون التوويود  «احكما»ىصد لف     فاعل يتكرر  «ب»الشرط 

الخفيفة المنقلبة ألفا ألجل الوىوف ، ونوون التوويود المنقلبوة ألفوا حورف ب محول لو  مول اإلعوراب ، 

ير مسووتتر فيوو  وجوبوا يقوود ر  أنووت ، والجملوة فووى محوول جوزم جووواب الشوورط ، وفاعول احكووم ضوم

جواران  «ل  ، بموا»وحذفت من  الفاء ضرورة ، وجملة الشرط وجواب  فى محل رفع خبر المبتدأ 

جوار ومجوورور متعلوظ بقولوو  انتمووى  «للنعووت»ومجوروران  تعلقووان بواحكم ، ومووا   اسوم موصووول 

فعوول مووا  ،  «انتمووى»مضوواف إليوو   «الفصوول»و ،  نعووت للنعووت ، و و مضوواف « و»اآليووى 

الموصوولة ، والجملوة مول انتموى  «موا»وفاعل  ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون علوى 

 وفاعل  ب محل لدا مل اإلعراب صلة الموصول.

وحاصل البيوت   والعطوف إن لوم يتكورر ب فواحكم لو  بوالحكم الوذو انتموى للنعوت صواحب 

  لك الحكم هو امتناع البناء وجواز ما عدا  مل الرفع والنصب.الفصل مل منعوي  ، و
( مل شواهد هذ  المسولة ىول رجل مل بنى عبد منواة بول ونانوة  مودح موروان بول الحكوم وابنو  2)

 عبد الملك  

 فووووووووال أب وابنووووووووا مثوووووووول مووووووووروان وابنوووووووو  

 إ ا هوووووووووووو بالمجووووووووووود اريووووووووووودو ويووووووووووووّزرا   

  
 وأيى بالمعطوف «أب»و هو على اسم ب الذ «ابنا»فونت يرا  ىد عطف 
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وب  جوووز البنوواء علووى الفووت  ، وحكووى  «ب رجوول واموورأة ، واموورأة»فتقووول   

فكونو   «ب»بالبناء علوى الفوت  ، علوى يقود ر يكورر  «ب رجل وامرأة»األخف  
 .«ب»ثم حذفت  «ب رجل وب امرأة»ىال   

صوب ، ووذلك إ ا وان المعطوف بيور مفورن ب  جووز فيو  إب الرفوع والن

ب »أو لوم يكورر ، نحوو  «ب رجول وب بوالم امورأة»نحوو  «ب»سواء يكوررت 
 (1) «رجل وبالم امرأة

هذا ول  إ ا وان المعطوف نكرة   فان وان معرفة ب  جوز في  إب الرفوع 

 .«ب رجل وز د فيدا»، أو  «ب رجل وب ز د فيدا»، على ول حال ، نحو 
* * * 

 موووووووع هموووووووزة اسوووووووتفدام  «ب»أعووووووو  و

(2)مووووووووووا يسووووووووووتحّظ نون ابسووووووووووتفدام    
 

  
__________________ 

مع اسمدا   فان محلدموا  «ب»منصوبا. وىد وان  جوز ل  أن  ويى ب  مرفوعا بالعطف على محل 

 رفع باببتداء عند سيبو   ، وما يقدم  ور  مرارا.

د مندموا حكوم (  ور الناظم والشارح حكم العطوف علوى اسوم ب ، وحكوم نعتو  ، ولوم  وذور واحو1)

البدل من . وحاصل  أن البدل إما أن  كون نكرة واسم ب ، وإما أن  كون معرفوة   فوا ا ووان البودل 

نكرة جاز في  الرفع والنصب   فتقول   ب أحد رجال وامرأة فيدا ، ويقول   ب أحود رجول وامورأة 

  د وعمرو فيدا.فيدا ، وإن وان البدل معرفة لم  جز في  إب الرفع ، فتقول   ب أحد ز

نكورة ، وب يؤوود  «ب»وأما التوويد فوال  وويى منو  المعنووو ، ألّن ألفاظو  معوارف ، واسوم 

 النكرة يوويدا معنو ا على ما ستعرف فى باب التوويد إن شاء هللا.
ىصود لف و    مفعوول  «ب»فعل أمر ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبا يقد ر  أنوت  «وأع »( 2)

مضواف إليو   «هموزة»و ومع مضواف ،  «ب»رف متعلظ بمحذوف حال مل ظ «مع»أول ألع  

 «ما»مضاف إلي   «استفدام»و ، وهمزة مضاف ، 
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النافية للجنه بقيت على ما وان لدا  «ب»إ ا نخلت همزة ابستفدام على 

أب رجول ىوائم ، وأب »مل العمل ، وسائر األحكام التى سوبظ  ورهوا   فتقوول   
بعوود ـ  وحكووم المعطوووف والصووفة «أب طالعووا جووبال ظوواهربووالم رجوول ىووائم ، و

 وحكمدما ىبل نخولدا.ـ  نخول همزة ابستفدام

 هنا ، وفى ول  لك يفصيل.! ـ رحم  هللا يعالىـ  هكذا أطلظ المصنف
وهو   أن  إ ا ىصد بابستفدام التوبيد ، أو ابستفدام عل النفوى   فوالحكم 

ا يقوودم  ووور    موول أحكووام العطووف ، ومووا  ووور ، موول أنوو   بقووى عملدووا وجميووع موو

 والصفة ، وجواز اإللغاء.
 ومن  ىول    «؟أب رجوع وىد شبت»فمثال التوبيد ىولك   

 ـ  (113)

 أب ارعووووووووواء لموووووووول ولّووووووووت شووووووووبيبت  

 ؟  نوووووووووت بمشووووووووويب بعووووووووود  هووووووووورمو   
  

__________________ 

فيو   فعول مضوارع ، وفاعلو  ضومير مسوتتر «يسوتحظ»اسم موصوول   مفعوول ثوان ألعو  

الموصووولة ،  «مووا»ومفعولوو  ضوومير محووذوف  عووون علووى  «ب»جوووازا يقوود ر  هووى  عووون علووى 

ونون  «ب»ظوورف متعلووظ بمحووذوف حووال موول  «نون»والجملووة ب محوول لدووا صوولة الموصووول 

 مضاف إلي . «ابستفدام»و مضاف 

 النافيووة حووال ووندوا مصوواحبة الدمووزة الدالوة علووى ابسووتفدام «ب»وحاصول البيووت   وأعو  

 هذ  يستحق  حال ووندا بير مصحوبة بوناة ابستفدام. «ب»نفه الحكم الذو وانت 
 إلى ىائل معيل.ـ  فيما بيل أ د نا مل المراجعـ  هذا البيت لم  نسب  أحد ممل استشدد ب ـ  113

أو   انتدوواء ، وانكفواف ، وانزجووار ، وهووو مصودر ارعوووو  رعوووو    «ارعووواء»اللغوة   

 «هورم»شويخوخة ووبور  «مشويب»أنبورت  «ولوت»أعلموت  «  نوت»وو  أو وف عل األمور وير

 فناء للقوة و هاب للفتاء ونواعى الصبوة.
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 ومن  ىول    «؟أب رجل ىائم»ومثال ابستفدام عل النفى ىولك   
 ـ  (114)

  ؟أب اصووووووطبار لسوووووولمى أم لدووووووا جلوووووود
 إ ا أبىوووووووووى الّوووووووووذو بىوووووووووا  أمثوووووووووالى    

  
__________________ 

فمووا  كووف عوول المقوواب  و وودع نواعووى النووزّ والطووي  هووذا الووذو فارىوو  الشووباب أالمعنووى   

 ؟!وأعلمت  األ ام أن جسم  ىد أخذ فى ابعتالل ، وسارعت إلي  أسباب الفناء والزوال

الدمزة لالستفدام ، وب   نافية للجنه ، وىصد بوالحرفيل جميعوا التووبيد  «أب»اإلعراب   

وموول   اسووم  «ب»جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف خبوور  «للموو»اسووم ب  «ارعووواء»واإلنكووار 

فاعول ولوت ، وشوبيبة  شوبيبة   «شوبيبت »ولى   فعل موا . والتواء يواء التونيوث  «ولت»موصول 

 «و  نوت»مضاف والضمير مضاف إلي . والجملة مل ولت وفاعل  ب محل لدوا صولة الموصوول 

الفاعول ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  الواو عاطفة ،   ن   فعل ما  ، والتاء ياء التونيوث ، و

بعود   ظورف زموان متعلوظ  «بعود »جوار ومجورور متعلوظ بآ نوت  «بمشيب»هى  عون إلى شبيبة 

مبتودأ موؤخر ،  «هورم»بمحذوف خبر مقدم ، وبعد مضواف والدواء ضومير المشويب مضواف إليو  

 والجملة مل المبتدأ وخبر  فى محل جر صفة لمشيب.
حيث أبقى لال النافية عملدا الذو يستحق  مع نخول هموزة  «ارعوا  أب»الشاهد في    ىول  

 ابستفدام عليدا   ألن  ىصد بالحرفيل جميعا التوبيد واإلنكار.
 نسب هذا البيت لمجنون بنى عامر ىيه بل الملوح ، و روو فى صدر  اسمدا هكذا  ـ  114

 * أب اصطبار لليلى أم لدا جلد*

ونا ووة عوول  «بىووا  أمثووالى»يجلوود ، وسوولوان ، واحتمووال يصووبر ، و «اصووطبار»اللغووة   

 الموت.
 متنع الصبر على سولمى ـ أ إ ا أنا بىيت ما بىا  أمثالى مل الموتـ  المعنى   ليت شعرو

 ؟.أم  بقى لدا يجلدها وصبرها
مبنى علوى  «ب»اسم  «اصطبار»الدمزة لالستفدام ، وب   نافية للجنه  «أب»اإلعراب   

 «ب»جار ومجرور متعلظ بمحذوف خبر  «لسلمى»حل نصب الفت  فى م
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وإ ا ىصد بوب التمنّى   فمذهب المازنّى أندا يبقى على جميع موا ووان لدوا 

مل األحكام ، وعلي   تمّشوى إطوالّ المصونف ، وموذهب سويبو   أنو   بقوى لدوا 
عملدا فى ابسم ، وب  جوز إلغاؤها ، وب الوصف أو العطوف بوالرفع مراعواة 

 بتداء.لال

 وىول الشاعر   «أب ماء ماء بارنا»ومل استعمالدا للتمنّى ىولدم   
 ـ  (115)

 أب عموووووور ولّووووووى مسووووووتطاع رجوعوووووو  

 فيووووووورأب موووووووا أثووووووووت  ووووووود الغفوووووووالت    

  

* * * 
__________________ 

والجملووة  مبتوودأ مووؤخر. «جلوود»جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف خبوور مقوودم  «لدووا»عاطفووة  «أم»

فعول مضوارع وفاعلو  ضومير  «أبىوى»ظرفيوة  «إ ا»واسومدا وخبرهوا  «ب» معطوفة على جملة

اسوم موصوول    «الوذو»إليدوا  «إ ا»مستتر في  وجوبا يقد ر  أنا ، والجملة فى محل جر باضافة 

 «أمثوالى»بىى   فعل ما  ، والداء مفعول ب  لالىى يقودم علوى فاعلو   «بىا »مفعول ب  ألبىى 

مثووال مضوواف و وواء المووتكلم مضوواف إليوو  ، والجملووة موول الفعوول والفاعوول أمثووال   فاعوول بىووى ، وأ

 والمفعول ب محل لدا صلة الموصول.

بعودن نخوول هموزة ابسوتفدام مثول موا  «ب»حيث عامول  «أب اصطبار»الشاهد في    ىول  

عنوى النفوى   فيكوون م «ب»وان  عاملدا ب  ىبل نخولدا ، والمران مل الدمزة هنا ابستفدام ، ومل 

الحرفيل معا ابستفدام عل النفى ، وبدذا البيت  ندفع ما  هب إلي  الشلوبيل مل أن ابسوتفدام عول 

النفى ب  قع ، ووون الحرفيل معان ناليل على ابسوتفدام عول النفوى فوى هوذا البيوت مموا ب  ريواب 

زع عليو  ، أم في  أحد   ألن مران الشاعر أن  سوول   أ نتفوى عول محبوبتو  الصوبر إ ا موات ، فتجو

 ؟ كون لدا جلد ويصبر
 إلى ىائل معيل.ـ  فيما نعلمـ  احتج بدذا البيت جماعة مل النحاة ولم  نسب  أحد مندمـ  115

 فتقت ، وصدعت «أثو » جبر و صل   «فيرأب»أنبر ، و هب  «ولى»اللغة   
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 شووووواع فوووووى  ا البووووواب إسوووووقاط الخبووووورو

(1)إ ا الموووووووران موووووووع سوووووووقوط  ظدووووووور    
 

  
__________________ 

وشعبت ، وأفسدت ، يقول   رأب فالن الصدع ، ورأب فالن اإلنواء   إ ا أصول  موا فسود مندموا ، 

 وىال الشاعر  

  وووووووووورأب الّصوووووووووودع والثّوووووووووووو برصوووووووووويل 

 موووووووووووووول سووووووووووووووجا ا  رائوووووووووووووو  و غيوووووووووووووور   

  
 (.بمعنى  مير   أو  مون الناسـ  بفت  باء المضارعةـ  بغير)

و قال   الدمزة لالستفدام ، وأر د بدوا التمنوى وب    ولمة واحدة للتمنى ، «أب»اإلعراب   

فعوول مووا  وفاعلوو   «ولووى»اسوومدا  «عموور»نافيووة للجوونه ، ولوويه لدووا خبوور ب لف ووا وب يقوود را 

ضوومير مسووتتر فيوو  جوووازا يقوود ر  هووو بعووون إلووى عموور ، والجملووة فووى محوول نصووب صووفة لعموور 

مضواف والضومير العائود إلوى رجوع   مبتدأ مؤخر ، ورجووع  «رجوع »خبر مقدم  «مستطاع»

الفواء  «فيورأب»العمر مضاف إلي  ، والجملة مل المبتدأ والخبر فى محل نصب صفة ثانية لعمور 

للسووببية ،  وورأب   فعوول مضووارع منصوووب بووون المضوومرة بعوود فوواء السووببية فووى جووواب التمنووى ، 

فعوول بو  اسوم موصوول   م «موا»والفاعل ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى عمور 

و فاعوول أثوووت ، و وود مضوواف  « وود»أثوووو   فعوول مووا  ، والتوواء يوواء التونيووث  «أثوووت»ليوورأب 

مضوواف إليوو  ، والجملووة موول الفعوول والفاعوول ب محوول لدووا صوولة الموصووول ، والعائوود  «الغفووالت»

 .«أثوي »ضمير منصوب محذوف يقد ر  
رن التمنوى ، وهوذا وثيور مجو «ب»حيث أر ود بابسوتفدام موع  «أب عمر»الشاهد في    ىول  

للتمنوى فوى هوذا البيوت نصوب المضوارع بعود فواء  «أب»فى ووالم العورب ، ومموا  ودل علوى ووون 

 السببية فى جواب .
اسوم إشوارة مبنوى علوى السوكون فوى محول جور  « ا»حورف جور  «فى»فعل ما   «وشاع»( 1)

 «إسوقاط»إلشوارة بودل أو عطوف بيوان مول اسوم ا «البواب»بفى ، والجار والمجرور متعلظ بشواع 

ظرف للمسوتقبل مول الزموان يضومل  «إ ا»مضاف إلي   «الخبر»و فاعل شاع ، وإسقاط مضاف 

فاعوول لفعول محوذوف  فسور  المووذوور بعود  ، ويقود ر    إ ا ظدور المووران  «الموران»معنوى الشورط 

مضواف إليو  ،  «سوقوط »اآليى ، وموع مضواف وسوقوط مول  «ظدر»ظرف متعلظ بقول   «مع»

فعوول مووا  ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  جوووازا  «ظدوور»ف والدوواء مضوواف إليوو  وسووقوط مضووا

 يقد ر  هو  عون إلى المران ، والجملة مل ظدر وفاعل  ب محل لدا مل اإلعراب مفسرة.
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النافيووة للجوونه وجووب حذفوو  عنوود التميميوويل  «ب»إ ا نّل نليوول علووى خبوور 

 ؟ال   هل مل رجل ىوائموالطائييل ، ووثر حذف  عند الحجاز يل ، ومثال  أن  ق
وجوبا عند التميمييل والطائييل ـ  وهو ىائمـ  ويحذف الخبر «ب رجل»فتقول   

، وجوازا عند الحجاز يل ، وب فرّ فى  لك بيل أن  كون الخبور بيور ظورف 

وب جار ومجرور ، وما مثّول ، أو ظرفوا أو جواّرا ومجورورا ، نحوو أن  قوال   
 .«ب رجل»فتقول    ؟جلأو هل فى الدار ر ؟هل عند رجل

فان لم  دّل على الخبر نليل لم  جز حذف  عند الجميع ، نحوو ىولو  صولّى 

 وىول الشاعر   «ب أحد أبير مل هللا»هللا علي  وسلم   
 ـ (116)

 * وب ور م مل الولدان مصبوح*
__________________ 

حووايم الطووائى ، ونسووب  هووذا الشوواهد ل (بتحقيقنووا 89/  1)نسووب الزمخشوورو فووى المفصوول ـ  116

لرجول جواهلى مول ـ  وموا ىوال األعلومـ  ألبى  ؤ ب الدذلى ، والصواب أن ـ  مع صدر ـ  الجرمى

ووووان ىوود اجتمووع هووو حووايم ـ  وهووو حووى موول الوويمل( ـ وصووواب  ابوول مالوك)بنوى النبيووت بوول ىاسوو  

عليدموا ، وصودر  والنابغة الذبيانى عند امرأة  قال لدا ماو ة بنت عفزر  خطبوندا ، فآثرت حايموا

 هذا الشاهد  

 * إ ا اللّقاح بدت ملقى أصّريدا*

  جعل صدر هذا الشاهد ىول   ـ  وسيبو   ، واألعلم ، ويبعدم األشمونىـ  وبعض النحاة
 * ورن جازرهم حرفا مصّرمة*

وهذا مل يرويب صدر بيت على عجز بيت  خر ، وهواك ثالثوة أبيوات مندوا البيوت الشواهد 

 ن.لتعلم صحة اإلنشا
 هوووووووواّل سووووووووولت النّبيتيّوووووووويل مووووووووا حسووووووووبى 

 عنوووووووود الّشووووووووتاء إ ا مووووووووا هبّووووووووت الووووووووّر      

  

 رنّ جووووووووووووووازرهم حرفووووووووووووووا مصووووووووووووووّرمةو

 فووووى الووووّرأس مندووووا وفووووى األصووووالء يملووووي     
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واحتورز  «إ ا المران مع سقوط  ظدر»وإلى هذا أشار المصنف بقول    

 ذف وما يقدم.بدذا مما ب   در المران مع سقوط    فان  ب  جوز حينوذ الح
* * * 

__________________ 

 إ ا اللّقوووووووووواح بوووووووووودت ملقووووووووووى أصووووووووووّريدا

 ب ووووووووووور م موووووووووول الولوووووووووودان مصووووووووووبوح و   

  
جموع صورار ، وهوو خوي   «أصوريدا»جمع لقوح ، وهوى الناىوة الحلووب  «اللقاح»اللغة   

 شود بو  رأس الضوورع لووال  رضوعدا ولوودها ، وإنموا يلقووى األصورة حويل ب  كووون نر ، و لوك فووى 

بفوت  ـ  إ ا سقيت  الصبوح ، وهوـ  بتخفيف الباءـ  اسم مفعول مل صبحت  «مصبوح»ى القح  سن

الشوورب بالغووداة ، والغووداة   الوىووت مووا بوويل صووالة الفجوور وطلوووع ـ  الصووان وضووم البوواء الموحوودة

 الشمه.
اسم لغدا محوذوفا  «اللقاح»ظرف للزمان المستقبل يضمل معنى الشرط  «إ ا»اإلعراب   

إ ا بودت اللقواح  المذوور بعد  ، وخبور  محوذوف  ودل عليو  موا بعود  أ ضوا ، والتقود ر    دل علي 

بودا   فعول موا  نواىص بمعنوى صوار ، والتواء للتونيوث ، واسوم  ضومير  «بدت»ملقى أصريدا 

 «أصوريدا»خبور بودا ، وهوو اسوم مفعوول  «ملقى»مستتر في  جوازا يقد ر  هى  عون على اللقاح 

نافيوة  «وب»لقى ، وأصرة مضاف والضمير العائد إلى اللقاح مضاف إليو  أصرة   نائب فاعل لم

 «مصوبوح»جوار ومجورور متعلوظ بمحوذوف نعوت لكور م  «مول الولودان»اسومدا  «ور م»للجنه 

 خبر ب.
حيووث  ووور خبوور ب ، وهووو ىولوو   «وب ووور م موول الولوودان مصووبوح»الشوواهد فيوو    ىولوو  

لفدوم منو  أن  «وب وور م مول الولودان»أن  حذف  فقال لكون  ليه  علم إ ا حذف ، ولو  «مصبوح»

هوو الكوون العوام ، ـ  عند عدم ىيوام ىر نوةـ  المران وب ور م مل الولدان موجون   ألن الذو  حذف

 وب شك أن هذا المعنى بير المقصون ل .
 هذا يخر ج البيت على ما  ر د الشارح والناظم يبعا لسيبو   شيد النحاة.

م الشوونتمرو وأبووو علووى الفارسووى وجووار هللا الزمخشوورو أن  كووون الخبوور وىوود أجوواز األعلوو

نعتا بسم ب ، باعتبار أصل  ، وهو المعبر عن  بونو  يوابع  «مصبوح»محذوفا ، وعلي   كون ىول  

 .على محل ب واسمدا معا   ألندما فى التقد ر مبتدأ عند سيبو   ، وما يقدم بيان 
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.................................................................................. 
__________________ 

و جوووز أن  كووون نعتووا بسوومدا محموووب علووى الموضووع ، و كووون الخبوور »ىووال األعلووم   

 ا . «محذوفا لعلم السامع ، ويقد ر  موجون ونحو 

 تورك فيو   وىوول حوايم* وب وور م إلود*  حتمول أمور ل   أحودهما أن»وىال الزمخشرو   

طائيت  إلى اللغة الحجاز ة ، والثانى أب  جعل مصبوح خبرا ، ولكل صفة محمولوة علوى محول ب 

 ا . «مع المنفى
و ر د بترك طائيت  أن   ور خبر ب   ألنك ىد علمت أن لغة الطائييل حذف خبور ب مطلقوا 

ت عليو  ىر نوة ، أو ، أعنى سواء أوان ظرفا أو جوارا ومجورورا أم ووان بيرهموا ، متوى فدوم ونلو

وان وونا مطلقا ، و كون حايم ىد يكلم فى هذا البيت على لغة أهل الحجاز الوذ ل  وذورون خبور ب 

، عند عدم ىيام القر نة على حذف  ، أو عند يعلظ الغر  بذور  لداعية مول الودواعى ، لكول الوذو 

ليدا لسان  ، فا ا نحول راعينوا  قرر  العلماء أن العربى ب  ستطيع أن  تكلم بغير لغت  التى نرب ع

أو  «ب وور م»نعتوا لقولو   «مصبوح»وهو أن نقدر ىول  ـ   لك وجب أن نصير إلى الوج  اآلخر

حتى  كون والم  جار ا على لغة ىوم  ، فواعرف هوذا ، ـ  نعتا على محل ب مع اسمدا وهو الرفع

 وهللا  رشدك و بصرك.
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 ظّل وأخوايدا

 اانصوووووب بفعووووول القلوووووب جوووووزءو ابتووووود
(1)أعنووى   رأو ، خووال ، علمووت ، وجوودا    

 

  
 ظووووّل ، حسووووبت ، وزعمووووت ، مووووع عوووودّ 

(2)حجوووا ، نرو ، وجعوووول اللّووووذ واعتقوووود    
 

  

 هووووووووب ، يعلّووووووووم ، والّتووووووووى وصوووووووويّراو

(3)أ ضووووا بدووووا انصووووب مبتوووودا وخبوووورا    
 

  

 هذا هو القسم الثالث مل األفعال الناسخة لالبتداء ، وهو ظّل وأخوايدا.

 ميل   أحدهما   أفعال القلوب ، والثانى   أفعال التّحو ل.وينقسم إلى ىس

فوما أفعوال القلووب فتنقسوم إلوى ىسوميل   أحودهما   موا  ودّل علوى اليقويل ، 
و ور المصنف مندا خمسة   رأو ، وعلم ، ووجد ، ونرو ، ويعلّوم ، والثوانى 

 مندما  
__________________ 

جوار ومجورور  «بفعول»فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت  فعل أمر ، وفاعل  ضمير مستتر «انصب»( 1)

مفعووول بوو  ب نصووب ،  «جووزءو»مضوواف إليوو   «القلووب»و متعلووظ بانصووب ، وفعوول مضوواف ، 

فعول مضوارع ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو   «أعنوى»مضواف إليو   «ابتودا»و وجزءو مضواف ، 

دل معطوفوات ول «خال ، علمت ، وجدا»ىصد لف     مفعول ب  ألعنى  «رأو»وجوبا يقد ر  أنا 

 على رأو بعاطف مقدر.

المووذوور فووى البيووت السووابظ  «رأو»ولدوول معطوفووات علووى  «ظوول ، حسووبت ، وزعمووت»( 2)

ىصد لف و     «عد»و ظرف متعلظ بوعنى ، ومع مضاف ،  «مع»بعاطف مقدر فيما عدا األخير 

 «ذاللو»معطوفات على عود بعواطف مقودر فيموا عودا األخيور  «حجا ، نرو ، وجعل»مضاف إلي  

جوار ومجورور متعلوظ بمحوذوف صولة  «واعتقود»صفة لجعل ـ  وهو لغة فى الذوـ  اسم موصول

 الموصول.

اسوم موصوول    «والتوى»بعاطف محذوف مل الثوانى  «عد»معطوفان على  «وهب ، يعلم»( 3)

مفعووول  «أ ضووا»جووار ومجوورور متعلووظ بفعوول محووذوف يقووع جملتوو  صوولة التووى  «وصوويرا»مبتوودأ 

فعوول أموور ،  «انصووب»جووار ومجوورور متعلووظ بقولوو  انصووب اآليووى  «دوواب»مطلووظ لفعوول محووذوف 

معطووف  «وخبورا»مفعوول بو  ب نصوب  «مبتودا»وفاعل  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت 

 على مبتدا ، وجملة انصب وفاعل  فى محل رفع خبر المبتدأ.
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ما  دل على الّرجحان ، و ور المصنف مندا ثمانية   خال ، وظّل ، وحسوب ، 

 زعم ، وعدّ ، وحجا ، وجعل ، وهب.و
 فمثال رأو ىول الشاعر  

 ـ  (117)

 رأ ووووووووووت هللا أوبوووووووووور وووووووووووّل شووووووووووىء

 محاولوووووووووووووة ، وأوثووووووووووووورهم جنوووووووووووووونا   

  

،  (2) «ظولّ »بمعنوى  «رأو»فيو  لليقويل ، وىود يسوتعمل  «رأو»فاستعمل 
 أو     نّون . (إِنَُّهْم يََرْونَهُ بَِعيداً )وقول  يعالى   

__________________ 

 البيت لخداش بل زهير بل ربيعة بل عمرو بل عامر بل صعصعة بل بكر ابل هوازن.ـ  117

يطلظ المحاولة على القوة والقدرة ، ويطلوظ علوى طلوب الشوىء بحيلوة ،  «محاولة»اللغة   

ـ  ىود لفوظ الشوارج العالموة «وأوثورهم جنوونا»والمعنى الثانى مل هذ ل ب  ليظ بجانوب هللا يعوالى 

هووذ  اللف ووة موول روا توويل   إحووداهما رواهووا أبووو ز وود ، وهووى* وأوثوورهم ـ  موول النحوواة يبعووا لكثيوور

 عد دا* والثانية رواها أبو حايم ، وهى* وأوثر  جنونا*.
منصوووب علووى التع وويم ، وهووو المفعووول األول  «هللا»فعوول وفاعوول  «رأ ووت»اإلعووراب   

 «شوىء»و وول مضواف مضواف إليو  ، و «وول»و مفعول ثوان لورأو ، وأوبور مضواف ،  «أوبر»

، وأوثور  «أوبور»معطووف علوى  الواو عاطفة ، أوثر   «وأوثرهم»يمييز  «محاولة»مضاف إلي  

 يمييز أ ضا. «جنونا»مضاف والضمير مضاف إلي  
فوان رأو فيو  نالوة علوى اليقويل ، وىود نصوبت  «. إلود.. رأ ت هللا أوبور»الشاهد في    ىول  

 على ما بينا  فى اإلعراب. «أوبر»ثانى ىول  مفعوليل   أحدهما لفظ الجاللة ، وال
( يويى رأو بمعنى علم ، وبمعنى ظل ، وىد  ورهما الشارح هنوا ، ويوويى ووذلك بمعنوى حلوم ، 1)

وسويذورها النواظم بعود ، وهوى بدوذ  المعوانى الثالثوة يتعودو ـ  ويسمى الحلميةـ  أو رأو فى منام 

رأو أبوو حنيفوة »، وبمعنوى اعتقود نحوو  «ووبرأ وت الكوا»لمفعوليل ، ويويى بمعنوى أبصور نحوو 

 «رأ ت محمدا»ويويى بمعنى أصاب رئت . يقول  «حل وذا
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 وىول الشاعر   «علمت ز دا أخاك» «علم»ومثال 
 ـ  (118)

 علمتووووك البوووووا ل المعووووروف   فانبعثوووووت 

 إليوووووك بوووووى واجفوووووات الّشووووووّ وابمووووول    

  
__________________ 

دوذ  المعوانى الثالثوة يتعودو لمفعوول واحود ، وىود يتعودو التوى ير د ضربت  فوصبت رئت  ، وهى ب

 بمعنى اعتقد إلى مفعوليل ، وقول الشاعر  

 ـ  إّب موووول رأو مثوووول رأ وووو ـ  رأو النّوووواس

 خوووووووووووارج يووووووووووّراويل ىصوووووووووود المخووووووووووارج    

  
وىد جمع الشاعر فى هوذا البيوت بويل يعود تدا لواحود ويعود تدا بثنويل ، فوموا يعود تدا لواحود 

هكوذا ىيول ، ولوو  «رأو النواس خووارج»وأما يعد تدا بثنيل ففى ىول   «رأو مثل رأ  » ففى ىول 

 ىلت إن خوارج حال مل الناس لم يكل ىد أبعدت.
 هذا البيت مل الشواهد التى لم  نسبوها لقائل معيل.ـ  118

اسووم فاعوول موول البووذل ، وهووو الجووون واإلعطوواء ، وفعلوو  موول بوواب نصوور  «البووا ل»اللغووة   

صونائع المعوروف »اسم جامع لكل ما هو مل خيرو الدنيا واآلخرة ، وفوى الحود ث  «روفالمع»

أران دوا نواعوى  «واجفوات»ثارت ومضت  اهبة فى طر قدوا  «فانبعثت»،  «يقى مصارع السوء

الشوّ وأسباب  التوى بعثتو  علوى الوذهاب إليو  ، وهوى جموع واجفوة ، وهوى مؤنوث اسوم فاعول مول 

بووزان وعود  عود ـ  ير السر ع ، ويقول   وجف البعير  جوف وجفواالوجيف ، وهو ضرب مل الس

ٍْ َوال )ووجيفا   إ ا سار ، وىد أوجف  صاحب  ، وفى الكتاب العز زـ  وعدا فَما أَْوَجْعتُْم َعلَْيِه ِمْن َخْير

 .(ِرُابٍ 
 «المعوروف»مفعوول ثوان لعلوم  «البوا ل»فعول وفاعول ومفعوول أول  «علمتك»اإلعراب   

الفوواء عاطفووة ،  «فانبعثووت»ضووافة ، و جوووز نصووب  علووى أنوو  مفعووول بوو  للبووا ل  جوووز جوور  باإل

ووول مندمووا جووار ومجوورور متعلووظ بانبعووث  «إليووك ، بووى»وانبعووث   فعوول مووا  ، والتوواء للتونيووث 

معطووف علوى  «واألمل»مضاف إلي   «الشوّ»و فاعل بانبعث ، وواجفات مضاف  «واجفات»

 الشوّ.
فان علم فى هذ  العبوارة فعول  ال علوى اليقويل ،  «. إلد.. ا لعلمتك الب»الشاهد في    ىول  

 وىد نصب ب  مفعوليل   أحدهما الكاف ، والثانى ىول  البا ل ، على ما بينا  فى اإلعراب.
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ثََرُهْم لَعاِسِقينَ )ىول  يعالى    «وجد»ومثال  ُْ  (َوإِْن َوَجْدنا أَ

 ىول    «نرو»ومثال 
 ـ  (119)

 ا عووورو فوووابتب نر وووت الووووفّى العدووود  ووو

 فووووووووواّن ابتباطووووووووووا بالوفووووووووواء حميوووووووووود   

  
__________________ 

فووى هووذا البيووت بمعنووى اليقوويل أن المقصووون موودح المخاطووب  «علووم»والووذو  وودل علووى أن 

واستجداؤ  ، و لك  ستدعى أن  كون مران  إنى أ قنت بونك جوان وور م يعطوى مول سوولك   فلدوذا 

 أسرعت إليك مؤمال جدواك.

فَرِإْن َعِلْمتُُمروهُنَّ ُمْؤِمنراٍت )بمعنى ظل ، و مثول لدوا العلمواء بقولو  يعوالى    «معل»وىد يونى 

 .(فًَّل تَْرِجعُوهُنَّ إِلَى اْلكُعَّارِ 
 يتعدو إلى مفعوليلـ  إ ا وانت بمعنى اليقيل أو ال لـ  وهى

أو مشوقوّ الشوفة ـ  وىد يويى بمعنى عرف فتتعودو لواحود ، وىود يوويى بمعنوى صوار أعلوم

 فال يتعدو أصال.ـ  لياالع
 لم  نسبو  إلى ىائل معيل.ـ  أ ضاـ  وهذا الشاهدـ  119

أمور مول الغبطوة ، وهوى  «فوابتب »إ ا علم ـ  مل نروـ  بالبناء للمجدول «نر ت»اللغة   

أن يتمنى مثل حال الغير مل بير أن يتمنى زوال حال  عن  ، وأران الشاعر بومر  باببتبواط أحود 

  الدعاء ل  بون  دوم ل  ما  ربط  الناس مل أجل  ، والثانى   أمر  بون  بقوى علوى أمر ل   أولدما 

 ايصاف  بالصفات الحميدة التى يجعل الناس  غبطون .
المعنووى   إن النوواس ىوود عرفوووك الرجوول الووذو  فووى إ ا عاهوود   فيلزمووك أن يغتووب  بدووذا ، 

 ويقرب  عينا ، وب لوم عليك فى اببتباط ب .
نرو   فعوول مووا  مبنووى للمجدووول ، والتوواء نائووب فاعوول ، وهووو  «ر ووتن»اإلعووراب   

 جوووز جوور  باإلضووافة ، ونصووب  علووى التشووبي   «العدوود»مفعووول ثووان  «الوووفى»المفعووول األول 

صووفة مشووبدة ، والصووفة  جوووز فووى  «الوووفى»بووالمفعول بوو  ، ورفعوو  علووى الفاعليووة   ألن ىولوو  

منانو مرخم بحوذف التواء  ا   حرف نداء ، وعرو    « ا عرو»معمولدا األوج  الثالثة المذوورة 

 الفاء عاطفة ، ابتب    فعل «فابتب »، وأصل  عروة 
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 ىول   ـ  (1)وهى التى بمعنى اعلم ـ  «يعلّم»ومثال 
 ـ  (120)

 يعلّووووووم شووووووفاء الوووووونّفه ىدوووووور عوووووودّوها

 فبوووووال  بلطوووووف فوووووى التّحيّووووول والمكووووور   

  
__________________ 

حوورف يوويوود  الفوواء للتعليوول ، إن   «فووان»تر فيوو  وجوبووا يقوود ر  أنووت أموور ، وفاعلوو  ضوومير مسووت

جوووار ومجووورور متعلوووظ بابتبووواط ، أو بمحوووذوف صوووفة  «بالوفووواء»اسوووم إن  «ابتباطوووا»ونصوووب 

 مرفوع بالضمة ال اهرة. «إن»خبر  «حميد»ببتباط 

بو  فعل نال على اليقيل ، وىد نصوب  «نرو»فان  «نر ت الوفى العدد»الشاهد في    ىول  

 على ما سبظ بيان . «الوفى»مفعوليل   أحدهما   التاء التى وىعت نائب فاعل ، والثانى هو ىول  
 سووتعمل علووى طوور قيل   أحودهما   أن  تعوودو لواحوود بالبوواء نحووو  «نرو»هوذا ، واعلووم أن 

ىولك   نر ت بكذا ، فان نخلوت عليو  هموزة يعودو بدوا لواحود ولثوان بالبواء وموا فوى ىولو  يعوالى   

راُُْم بِهِ وَ ) ِْ  والثانى   أن  نصب مفعوليل بنفس  وما فى بيت الشاهد ، ولكن  ىليل. (ال أَ
عل التى فى نحو ىولك   يعلم النحوو ، والفورّ بيندموا  «وهى التى بمعنى اعلم»( احترز بقول  1)

أموور بتحصوويل العلووم فووى المسووتقبل ، و لووك  «يعلووم النحووو»موول ثالثووة أوجوو    أحوودها   أن ىولووك 

فانو  أمور بتحصويل العلوم بموا  وذور موع الفعول مول  «يعلم أنك ناج »صيل أسباب  ، وأما ىولك بتح

المتعلقات فى الحال ، وثانيدما   أن التى مل أخوات ظل يتعدو إلوى مفعووليل ، واألخورو يتعودو 

إلى مفعوول واحود ، وثالثدوا   أن التوى مول أخووات ظول جامودة بيور متصورفة ، ويلوك متصورفة ، 

 صرف ، يقول   يعلم الحساب  تعلم  ويعلم  أنت.يامة الت

 البيت لز ان بل سيار بل عمرو بل جابر.ـ  120

أخوذ  «التحيول»رفوظ  «لطوف»ىضواء مآربدوا  «شفاء النفه»اعلم واستيقل  «يعلم»اللغة   

 األشياء بالحيلة.
م   المعنى   اعلم أن  إنموا  شوفى نفووس الرجوال أن  سوتطيعوا ىدور أعودائدم والتغلوب علويد

 فيلزمك أن يبال  فى ابحتيال لذلك   لكى يبل  ما ير د.
فعل بمعنى اعلم ، وهوو فعول أمور ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا  «يعلم»اإلعراب   

مفعوول  «ىدور»مضاف إلي   «النفه»و مفعول أول لتعلم ، وشفاء مضاف ،  «شفاء»يقد ر  أنت 

 اف إلي  ، وعدومض «عدوها»ثان لتعلم ، وىدر مضاف ، وعدو مل 
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 وهذ  مثل األفعال الدالة على اليقيل.

وىوود يسووتعمل  «خلووت ز وودا أخوواك»ومثووال الدالووة علووى الّرجحووان ىولووك   
 لليقيل ، وقول    «خال»

 ـ  (121)

 نعووووووانى الغوووووووانى عّمدووووووّل ، وخلتنووووووى 

 لووووى اسووووم   فووووال أنعووووى بوووو  وهووووو أّول    

  
__________________ 

الفواء للتفر وع ، بوال    فعول أمور ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو   «ل فبا»مضاف ، وها مضاف إلي  

جووار ومجوورور متعلووظ  «فووى التحيول»جووار ومجوورور متعلوظ ببووال   «بلطوف»وجوبوا يقوود ر  أنووت 

 معطوف على التحيل. «والمكر»بلطف ، أو بمحذوف صفة ل  

اعلوم ،  بمعنوى «يعلوم»حيوث ورن فيو   «يعلم شوفاء الونفه ىدور عودوها»الشاهد في    ىول  

 ونصب ب  مفعوليل ، على ما  ورنا  فى اإلعراب.
المؤودة ومعموليدا ، وموا فوى ىوول النابغوة  «أن»ثم اعلم أن هذ  الكلمة أوثر ما يتعدو إلى 

 الذبيانى  
 يعلّوووووووووووووووووووووم أنّوووووووووووووووووووووو  ب طيوووووووووووووووووووووور إّب 

 علووووووووووووى متطيّوووووووووووور ، وهووووووووووووو الثّبووووووووووووور   

  
 وىول الحار  بل ظالم المروء  

 فايوووووووك  أنّ ! ـ أبيوووووووت اللّعووووووولـ  يعلّوووووووم

 موووووول اليوووووووم أو موووووول بعوووووود  بووووووابل جعفوووووور   

  
 ووذلك ىول الحار  بل عمرو ، و نسب لعمرو بل معد كرب  

 يعلّوووووووووووووم أّن خيووووووووووووور النّووووووووووووواس طوووووووووووووّرا

 ىتيووووووووووووول بووووووووووووويل أحجوووووووووووووار الكوووووووووووووالب    

  
 و ندر أن ينصب مفعوليل ول مندما اسم مفرن بير جملة وما فى بيت الشاهد.

 ى ، مل ىصيدة ل  مطلعدا ىول   هذا البيت للنمر بل بل يولب العكلـ  121

 يوبّووووووووود مووووووووول أطوووووووووالل جمووووووووورة موسووووووووول 

 فقووووووووود أىفووووووووورت مندوووووووووا سوووووووووراء فيوووووووووذبل    

  
الغوانى   جمع بانية ، وهوى التوى اسوتغنت بجمالدوا عول الز نوة  «نعانى الغوانى»اللغة   

أو أىام بو  ،  «بنى بالمكان»أو هى التى استغنت ببيت أبيدا عل األزواج ، أو هى اسم فاعل مل 

نعواء »نعانى العوذارو والعوذارو   جموع عوذراء ، وهوى الجار وة البكور ، و وروو   »و روو   

 مصدر نعا مضاف إلى فاعل  ، وعمدل مفعول .ـ  فى هذ  الروا ةـ  ونعاء «العذارو
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َوَظنُّوا أَْن ال )وىد يستعمل لليقيل وقول  يعالى    «ظننت ز دا صاحبك»و 

 وىد يستعمل لليقيل ، وقول    «حسبت ز دا صاحبك»و  (ْيهِ َمْلَجأَ ِمَن هللاِ إِالَّ إِلَ 
 ـ  (122)

 حسووووبت التّقوووووى والجوووووون خيووووور يجوووووارة

 رباحووووا ، إ ا مووووا الموووورء أصووووب  ثوووواىال   

  
__________________ 

 «الغووانى»نعا   فعل موا  ، والنوون للوىا وة ، واليواء مفعوول أول  «نعانى»اإلعراب   

فعول  «وخلتنوى»ان لدعا ، وعم مضاف والضمير مضاف إلي  عم   مفعول ث «عمدل»فاعل نعا 

وفاعل ، والنون للوىا ة ، والياء مفعول أول ، وفي  ايحان الفاعل والمفعوول فوى ووندموا ضومير ل 

جوار ومجورور  «لوى»و لوك مول خصوائص أفعوال القلووب ـ  وهو المتكلمـ  متصليل لمسمى واحد

والجملوة مول المبتودأ والخبور فوى محول نصوب مبتودأ موؤخر ،  «اسوم»متعلظ بمحوذوف خبور مقودم 

فعوول مضووارع مبنووى للمجدووول ، ونائووب الفاعوول ضوومير  «أنعووى»نافيووة  «فووال»مفعووول ثووان لخووال 

خبور  «أول»الواو واو الحال ، وهوو   ضومير منفصول مبتودأ  «وهو»مستتر في  وجوبا يقد ر  أنا 

 للمبتدأ ، والجملة مل المبتدأ وخبر  فى محل نصب حال.

فيوو  بمعنووى فعوول اليقوويل ، ولوويه هووو  «خووال»فووان  «وخلتنووى لووى اسووم»فيوو    ىولوو  الشوواهد 

بمعنى فعل ال ل   ألنو  ب   ول أن لنفسو  اسوما ، بول هوو علوى  قويل مول  لوك ، وىود نصوب بدوذا 

مل المبتودأ والخبور  «لى اسم»الفعل مفعوليل   أولدما ضمير المتكلم ، وهو الياء ، وثانيدما جملة 

 فى اإلعراب.، على ما بينا  
هذا البيت للبيد بل ربيعة العامرو ، مل ىصيدة طو لة عديدا اثنوان ويسوعون بيتوا ، وأولدوا ـ  122

 ىول   

 وبيشووووووووة حلّووووووووت بعوووووووود عدوووووووودك عوووووووواىال

 وانووووووت لوووووو  خووووووبال علووووووى النّوووووووو خووووووابالو   

  

 يربّعوووووووووووت األشوووووووووووراف ثوووووووووووّم يصووووووووووويّفت 

 حسووووووووواء البطووووووووواح وانوووووووووتجعل المسوووووووووا ال   

  
بالعيل المدملة والقاف اسم جبول  «عاىال»اسم امرأة ـ  التصغير على زنة «وبيشة»اللغة   

الووذو  قتضووي  ابشووتقاّ أن  كووون عاىوول اسووم جبوول ، واألشووعار التووى ىيلووت فيوو  »، ىووال  وواىوت   

 بالوانو أشب  ، و جوز أن  كون الوانو منسوبا إلى الجبل ، لكون  مل
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 ىول    «زعم»ومثال 
 ـ  (123)

 يكم فووووووان يزعمينووووووى ونووووووت أجدوووووول فوووووو

 فوووووانّى شووووور ت الحلوووووم بعووووودك بالجدووووول    

  
__________________ 

وىولوو   «ووانوت لوو  شووغال علوى النوووو شووابال»الخبوول   فسوان العقوول ، و ووروو  «خووبال»ا   «لحفو 

اسوم موضوع ، ولوم  وذور   معنا    نزلت بو  فوى وىوت الربيوع ، واألشوراف   «يربعت األشراف»

مان الصيف ، وحساء البطاح   منوزل لبنوى  ربووع ، نزلت ب  ز «يصيفت حساء البطاح» اىوت 

وهو بضم باء البطاح وما ىال  اىوت ، ووهم العينى فى ضبط  بكسر الباء ل ن  أن  جموع بطحواء 

ميتوا   ألن البودن  كوون خفيفوا موا ناموت الوروح فيو  ، فوا ا  «ثواىال»الورب  ـ  بفوت  الوراء «رباحا»

 فارىت  ثقل.

شووىء ربحووا إ ا ايجوور فيوو  اإلنسووان إنمووا هووو يقوووو هللا يعووالى  المعنوى   لقوود أ قنووت أن أوثوور

 والجون ، وإن  ليعرف الرب  إ ا مات ، حيث  رو جزاء عمل  حاضرا عند 
معطووف علوى التقوى  «والجوون»مفعوول أول  «التقوى»فعول وفاعول  «حسبت»اإلعراب   

 «إ ا»ييوز يم «رباحوا»مضواف إليو   «يجوارة»و مفعول ثان لحسوبت ، وخيور مضواف ،  «خير»

اسم ألصب  محذوفوة يفسورها الموذوورة بعود ،  «المرء»زائدة  «ما»ظرف لما  ستقبل مل الزمان 

وخبرهوووا محوووذوف أ ضوووا ، والتقووود ر إ ا أصوووب  المووورء ثووواىال ، والجملوووة مووول أصوووب  المحذوفوووة 

فعل ما  نواىص ، واسوم  ضومير مسوتتر  «أصب »إليدا  «إ ا»ومعموليدا فى محل جر باضافة 

 خبر أصب  ، وهذ  الجملة ب محل لدا مفسرة. «ثاىال»ا يقد ر  هو  عون إلى المرء في  جواز
 «حسوبت»حيث اسوتعمل الشواعر فيو   «إلدـ  حسبت التقى خبر يجارة»الشاهد في    ىول  

علوى موا  «خيور يجوارة»وثانيدما ىولو   «التقى»بمعنى علمت ، ونصب ب  مفعوليل   أولدما ىول  

 بينا  فى اإلعراب.
 هذا البيت ألبى  ؤ ب الدذلى.ـ  123

 التؤنة والرزانة. «الحلم»الجدل هو الخفة والسف   «أجدل»اللغة   
المعنى   لول وان  ترج  لد ك أنى ونت موصووفا بوالنزّ والطوي  أ وام ونوت أىويم بيونكم ، 

 رزانة وخلقا ور ما.فان  ىد يغير عندو ول وصف مل هذ  األوصاف ، ويبدلت بدا 
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.................................................................................. 
__________________ 

فعل مضارع فعول الشورط ، مجوزوم بحوذف النوون  «يزعمينى»شرطية  «إن»اإلعراب   

فعوول مووا   وووان   «ونووت»، و وواء المخاطبووة فاعوول ، والنووون للوىا ووة ، و وواء المووتكلم مفعووول أول 

فعوول مضووارع ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  وجوبووا يقوود ر  أنووا ،  «أجدوول»اء اسووم  نوواىص ، والتوو

واسومدا وخبرهوا فوى  «ووان»والجملة مل أجدل وفاعل  فى محل نصب خبر ووان ، والجملوة مول 

الفواء واىعووة فووى  «فووانى»جووار ومجوورور متعلوظ بوجدوول  «فويكم»محول نصووب مفعوول ثووان لنووزعم 

فعول وفاعول ، والجملوة مول  «شور ت»والباء اسومدا  جواب الشرط ، إن   حرف يوويد ونصب ،

والجملة مل إن ومعموليدا فوى محول جوزم جوواب الشورط  «إن»شرو وفاعل  فى محل رفع خبر 

ظرف متعلظ بشر ت ، وبعود مضواف والكواف ضومير  بعد   «بعدك»مفعول ب  لشر ت  «الحلم»

 جار ومجرور متعلظ بشر ت. «بالجدل»المخاطبة مضاف إلي  

بمعنوى  «زعوم»حيوث اسوتعمل المضوارع مول  «يزعمينوى ونوت أجدول»في    ىول  الشاهد 

ومعموليدوا ،  «ووان»فعل الرجحان ، ونصب بو  مفعووليل   أحودهما  واء الموتكلم ، والثوانى جملوة 

 على ما  ورنا  فى إعراب البيت.
المؤووودة ، سووواء  «أن»أن يتعوودو إلووى معموليدووا بواسووطة  «زعووم»واعلووم أن األوثوور فووى 

َُعَرُروا أَْن لَرْن يُْبعَثُروا)ت مخففة مل الثقيلة نحو ىول  يعالى   أوان ْْ )وىولو  سوبحان     (َزَعَم الَِّذيَن  بَر

َْ لَكُْم َمْوِعداً   أم وانت مشدنة وما فى ىول عبيد هللا بل عتبة   (َزَعْمتُْم أَلَّْن نَْجعَ
 فووووووذّ هجرهووووووا   ىوووووود ونووووووت يووووووزعم أنّوووووو  

 ّزعم رشووووووووان ، أب  ووووووووا ربّمووووووووا وووووووووذب الوووووووو   

  
 ووما فى ىول وثير عزة  

 ىوووووووود زعمووووووووت أنّووووووووى يغيّوووووووورت بعوووووووودهاو

  ؟موووووووول  ا الّووووووووذو  ووووووووا عووووووووّز ب  تغيّوووووووورو   
  

إلوى المفعووليل بغيوور  «زعوم»لويه بزموا ، بول ىود يتعودو ـ  موع وثريو ـ  وهوذا ابسوتعمال

بيندموا   فمول  لوك بيوت الشواهد الوذو نحول بصودن  ، ومنو  ىوول أبوى أميوة الحنفوى ،  «أن»يوس  

 واسم  أوس  
 زعمتنووووووووووى شوووووووووويخا ، ولسووووووووووت بشوووووووووويد 

 إنّمووووووووووا الّشوووووووووويد موووووووووول  وووووووووودّب نبيبوووووووووووا   
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 ىول    «عدّ »ومثال 
 ـ  (124)

 فوووال يعووودن الموووولى شووور كك فوووى الغنوووى 

 لكنّموووووا الموووووولى شووووور كك فوووووى العووووودم و   

  
__________________ 

ا ورن وعنود  أن مو «أن»ب يتعدو إلى مفعوليدوا بغيور يوسو   «زعم»وزعم األزهرو أو 

مموا  خوالف  لوك ضورورة مول ضورورات الشوعر ب  قواس عليدوا ، وهوو محجووج بموا رو نوا مول 

 الشواهد ، وبون القول بالضرورة خالف األصل.

 هذا البيت للنعمان بل بشير ، األنصارو ، الخزرجى  ـ  124

علوى عودة معوان سوبظ بياندوا ـ  فوى األصولـ   طلوظ «الموولى»ب ي ول  «ب يعودن»اللغة   

ـ  هوو هنوا بضوم العويل وسوكون الودال «العودم»والمران من  هنا الحليف ، أو الناصور  (211 ،)

 وأعدم فدو معدم   إ ا افتقر.ـ  بوزن علم  علمـ  الفقر ، و قال   عدم الرجل  عدم
المعنى   ب ي ل أن صد قك هوو الوذو  شواطرك الموونة أ وام بنواك   فانموا الصود ظ الحوظ 

 ك أ ام فقرك وحاجتك.هو الذو  لو  بك و شارو
فعول مضووارع مجوزوم بووال ، وعالموة جزموو  السووكون ،  «يعوودن»ناهيوة  «فووال»اإلعوراب   

وحوورك بالكسوور للووتخلص موول التقوواء السوواونيل ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  وجوبووا يقوود ر  أنووت 

شر ك   مفعوول ثوان لتعودن ، وشور ك مضواف ، والكواف  «شر كك»مفعول أول لتعدن  «المولى»

الوواو عاطفوة ، لكول   حورف  «ولكنموا»جوار ومجورور متعلوظ بشور ك  «فى الغنى»ي  مضاف إل

شوور ك   خبوور المبتوودأ ، وشوور ك مضوواف  «شوور كك»مبتوودأ  «المووولى»اسووتدراك ، ومووا   وافووة 

 جار ومجرور متعلظ بشر ك. «فى العدم»والكاف مضاف إلي  
بمعنوى  «عود»رع مول حيث اسوتعمل المضوا «فال يعدن المولى شر كك»الشاهد في    ىول  

علوى موا سوبظ بيانو   «شور ك»والثوانى ىولو   «المولى»ي ل ، ونصب ب  مفعوليل   أحدهما ىول  

 فى اإلعراب.
 ومثل بيت الشاهد فى  لك ىول أبى نوان جار ة بل الحجاج  

 ب أعووووووووووودّ اإلىتوووووووووووار عووووووووووودما ، ولكووووووووووول 

 فقووووووووووود مووووووووووول ىووووووووووود فقديووووووووووو  اإلعووووووووووودام    

  
ر   مصدر أىتر الرجل   إ ا افتقر ، وهوو مفعولو  األول بمعنى أظل ، واإلىتا «أعد»فقول  

 ، وعدما   مفعول  الثانى ، ومثل  أ ضا ىول جر ر بل عطية  
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 ىول    «حجا»ومثال 
 ـ  (125)

 ىووود ونووووت أحجووووو أبوووا عموووورو أخووووا ثقووووة

 حتّوووووووى ألّموووووووت بنوووووووا  وموووووووا ملّموووووووات    

  
__________________ 

 يعووووووودّون عقووووووور النّيوووووووب أفضووووووول مجووووووودوم 

 وطرو ، لوووووو ب الكموووووّى المقنّعوووووابنوووووى ضووووو   

  
 فتعدون   بمعنى ي نون   وعقر النيب   مفعول  األول ، وأفضل مجدوم   مفعول  الثانى

بول مقبول ، ونسوب  صواحب المحكوم إلوى أبوى  [بل أبوى]هذا البيت نسب  ابل هشام إلى يميم ـ  125

ن ، وروا   واىوت فوى معجوم شنبل األعرابى ، ونسب  ثعلوب فوى أماليو  إلوى أعرابوى  قوال لو  القنوا

 ( أول أربعة أبيات ، وبعد  ىول   1657)البلدان 

 فقلوووووووووت ، والمووووووووورء يخطيووووووووو  عطيّتووووووووو    

 أننوووووووووووووى عطيّتووووووووووووو  إ ّووووووووووووواو ميووووووووووووووات    

  
نزلوت ، والملموات   جموع ملموة وهوى النازلوة مول نووازل  «ألموت»أظول  «أحجوو»اللغة   

 الدهر
فى النووازل ، ولكنوى ىود عرفوت مقودار  المعنى   لقد ونت أظل أبا عمرو صد قا  رول إلي 

 موني    إ  نزلت بى نازلة فلم  كل من  إب أن نفر منى وأعر  عنى ولم  وخذ بيدو فيدا.
 «أحجوو»وان   فعل ما  نواىص ، والتواء اسوم   «ونت»حرف يحقيظ  «ىد»اإلعراب   

حجووو ، وأبووا مفعووول أول أل «أبووا»فعوول مضووارع ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  وجوبووا يقوود ر  أنووا 

مفعول ثان ألحجوو ، وجملوة أحجوو ومعموليو  فوى محول  «أخا»مضاف إلي   «عمرو»و مضاف 

 قرأ بالنصب منونا مع ينو ل أخ ، فدو حينوذ صفة ل  ، وىرأ بالجر منونوا  «ثقة»نصب خبر وان 

مضواف إليو  ، وعلوى األول هوو معورب بالحرووات ، وعلوى  «ثقوة»و مضواف ، ـ  حينوذـ  ، فوخا

ألوم    «ألموت»حورف با وة  «حتوى»ى هو معرب بالحروف بسوتيفائ  شوروط اإلعوراب بدوا الثان

ظورف زموان متعلوظ بوولم  « وموا»جوار ومجورور متعلوظ بوولم  «بنوا»فعل موا  ، والتواء للتونيوث 

 فاعل ألم. «ملمات»
بمعنى ظول  «حجا»حيث استعمل المضارع مل  «أحجو أبا عمرو أخا»الشاهد في    ىول  

 .«أخا ثقة»والثانى  «أبا عمرو»مفعوليل ، أحدهما ، ونصب ب  
بنصووب  «حجووا  حجوور»هووذا ، واعلووم أن العينووى صوورح بونوو  لووم  نقوول أحوود موول النحوواة أن 

 مفعوليل بير ابل مالك رحم  هللا.
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ْحمِن )ىولوو  يعووالى    «جعوول»ومثووال  ُِ الرررَّ َوَجعَلُرروا اْلَمًّلئَِكررةَ الَّررِذيَن ُهررْم ِعبررا

 ً  (إِناثا
التوى  «جعول»بكوندوا بمعنوى اعتقود احتورازا مول  «جعول»ف وىيّد المصن

 فاندا مل أفعال التحو ل ، ب مل أفعال القلوب. «صيّر»بمعنى 

 ىول    «هب»ومثال 
 ـ  (126)

 فقلووووووووووت   أجرنووووووووووى أبووووووووووا مالووووووووووك ، 

 إّب فدبنوووووووووووووووى امووووووووووووووورأ هالكووووووووووووووواو   

  
__________________ 

وهوى   أن يلقوى علوى مخاطبوك يويى بمعنى بلوب فوى المحاجواة ،  «حجا»واعلم أ ضا أن 

ولموة  خووالف لف دوا معناهووا ، ويسومى الكلمووة أحجيوة وأنعيووة ، ويوونى حجووا أ ضوا بمعنووى ىصوود ، 

 ومن  ىول األخطل  

 حجونووووووا بنووووووى النّعمووووووان إ  عووووووّص ملكدووووووم 

 ىبووووووول بنوووووووى النّعموووووووان حاربنوووووووا عموووووووروو   

  
 ة ابل  مل  ويويى أ ضا بمعنى أىام ، ومن  ىول عمار (عص ملكدم   أو صلب واشتد)

 * حيث يحّجى مطرّ بالفالظ*

 وىول العجاج.
 فدووووووووووووووّل  عكفوووووووووووووول بوووووووووووووو  إ ا حجووووووووووووووا

 عكوووووووووووف النّبوووووووووووي   لعبوووووووووووون الفنزجوووووووووووا   

  
والتى بمعنى بلب فى المحاجاة أو ىصد يتعدو إلى مفعول واحود ، والتوى بمعنوى أىوام فوى 

 المكان ب يتعدو بنفسدا ، وإنما يتعدو بالباء ، وما رأ ت فى الشواهد.
 البيت ببل همام السلولى. ـ 126

ايخذنى لك جارا يدفع عن  ويحمي  ، هذا أصل  ، ثم أر ود منو  بزم  لوك  «أجرنى»اللغة   

أو عوودنى  «هبنووى» «أبووا خالوود» ووروو فووى مكانوو   «أبووا مالووك»، وهووو الغيووا  والوودفاع والحما ووة 

 واحسبنى.
 ل الدالكيل.المعنى   فقلت أبثنى  ا أبا مالك   فان لم يفعل ف ل أنى رجل م

أجور   فعول أمور ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو   «أجرنوى»فعل وفاعول  «فقلت»اإلعراب   

 منانو «أبا»وجوبا يقد ر  أنت ، والنون للوىا ة ، والياء مفعول ب  ألجر 
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علووى أن أفعووال القلوووب مندووا مووا  «أعنووى رأو»ونبّوو  المصوونف بقولوو    

المصونف فوى هوذا البواب ، وموا بعود  مموا  وور   «رأو» نصب مفعووليل وهوو 
ومتعد إلوى واحود  «جبل ز د»ومندا ما ليه وذلك ، وهو ىسمان   بزم ، نحو 

 .«ورهت ز دا»، نحو 

 هذا ما  تعلظ بالقسم األول مل أفعال هذا الباب ، وهو أفعال القلوب.
ـ  «إلى  خر ـ  والتى وصيرا»وهى المرانة بقول    ـ  وأما أفعال التّحو ل

 إلوى مفعووليل أصوولدما المبتودأ والخبور ، وعودّها بعضودم سووبعة  فتتعودّو أ ضوا 

َوقَرِدْمنا )نحوو ىولو  يعوالى    «جعول»و  «صويّرت الّطويل خزفوا»نحوو  «صيّر»

ٍْ فََجعَْلناهُ َهباًء َمْنثُوراً   وهبنى هللا»وقولدم  «وهب»و  (إِلى ما َعِملُوا ِمْن َعَم
__________________ 

هوى إن الشورطية مدبموة  «وإب»مضواف إليو   «مالوك»و اف ، بحرف نداء محذوف ، وأبوا مضو

فى ب النافية ، وفعل الشرط محذوف  دل علي  ما ىبل  مل الكالم ، ويقود ر    وإن ب يفعول ، موثال 

الفواء واىعوة فووى جوواب الشورط ، هووب   فعول أمور ، وفاعلو  ضوومير مسوتتر فيو  وجوبووا  «فدبنوى»

نعووت  «هالكووا»مفعووول ثووان لدووب  «اموورأ»ء مفعووول أول يقوود ر  أنووت ، والنووون للوىا ووة ، واليووا

 بمروء.

في  بمعنى فعل ال ل ، وىد نصب مفعووليل ،  «هب»فان  «فدبنى امرأ»الشاهد في    ىول  

 على ما أوضحنا  فى اإلعراب. «امرأ»أحدهما  اء المتكلم ، وثانيدما ىول  
جووىء منوو  مووا  وب فعوول جاموود ب  تصوورف   فووال  ـ  بدووذا المعنووىـوو  «هووب»واعلووم أن 

ـ  وهى التفضل بما  نفع الموهوب ل ـ  مضارع ، بل هو مالزم لصيغة األمر ، فان وان مل الدبة

يََهُب ِلَمرْن يَشراُء )وىال سبحان     (َوَوَهْبنا لَهُ إِْسحاقَ )وان متصرفا يام التصرف ، ىال هللا يعالى   

 ً ً )وىال    (إِناثا  .(َهْب ِلا ُحْكما
أن  تعوودو إلووى مفعوووليل صوور حيل ومووا فووى البيووت  «هووب»الغالووب علووى واعلووم أ ضووا أن 

المؤوودة ومعموليدوا   فوزعم ابول سويد  والجرموى أنو  لحول. وىوال  «أن»الشاهد ، وىد  دخل علوى 

وىود روو مور حود ث  األثبات مل العلماء المحققويل   لويه لحنوا   ألنو  واىوع فوى فصوي  العربيوة.

 ىليل.ـ  مع فصاحت ـ  و، وه «هب أن أبانا وان حمارا»عمر 
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 «ايّخوذ»و  (اَلتََّخرْذَت َعلَْيرِه أَْجرراً )وقول  يعالى    «يخذ»و أو صيّرنى ،  «فداك

نررا )وقولوو  يعووالى    «يوورك»و  (َواتََّخررذَ هللاُ إِْبررراِهيَم َخِلرريًّلً )وقولوو  يعووالى    ُْ َوتََر

 ٍِ  وىول الشاعر   (بَْعَضُهْم يَْوَمئٍِذ يَُموُج فِا بَْع
  ـ (127)

 ربّيتوووووووووو  حتّووووووووووى إ ا مووووووووووا يروتوووووووووو  و

 أخووا القوووم واسووتغنى عوول المسوو  شووارب     

  
__________________ 

أحد بنوى مورة ، ـ  و قال   هو فرعان بل األصب  بل األعرفـ  البيت لفرعان بل األعرفـ  127

أبيوات ثم أحد بنى نزار بل مرة ، مل ولمة ل   قولدا فى ابن  منازل ، ووان ل  عاىوا ، والبيوت مول 

 18ـ  4ان وور شوورح التبر ووزو   )رواهووا أبووو يمووام حبيووب بوول أوس الطووائى فووى ن وووان الحماسووة 

 وأول ما روا  صاحب الحماسة مندا ىول    (بتحقيقنا

 زت رحوووووووووووم بينوووووووووووى وبووووووووووويل منوووووووووووازل 

 جووووووووزاء ومووووووووا  سووووووووتنزل الوووووووودّّر حالبوووووووو     

  

 لربّيتووووووووووووووو  حتّوووووووووووووووى إ     شوووووووووووووووي ما

  كوووووووان  سووووووواوو بوووووووارب الفحووووووول باربووووووو     

  

 ا ر نووووووى أبصوووووور الّشووووووخص أشخصووووووافلّموووووو

 ىر بووووووووا ، و ا الّشووووووووخص البعيوووووووود أىاربوووووووو     

  

 يغّموووووووو  حقّووووووووى بوووووووواطال ، ولوووووووووو  وووووووودو 

 لووووووووووو  ووووووووود  هللا الّوووووووووذو هوووووووووو بالبووووووووو     

  
ونا وة عول أنو  وبور ، واوتفوى بنفسو  ، ولوم يعود بو   «واستغنى عول المسو  شوارب »اللغة   

 حاجة إلى الخدمة.
ظوورف يضوومل معنووى  «إ ا»ابتدائيووة  «حتووى»عووول فعوول وفاعوول ومف «ربيتوو »اإلعووراب   

فعل ما  وفاعل  ومفعول  األول ، والجملوة فوى محول جور باضوافة  «يروت »زائدة  «ما»الشرط 

فعول  «واسوتغنى»مضواف إليو   «القووم»و مفعول ثان لترك ، وأخا مضواف ،  «أخا»إليدا  «إ ا»

فاعول اسوتغنى ، وشوارب شوارب    «شارب »جار ومجرور متعلظ باستغنى  «عل المس »ما  

 مضاف والداء ضمير الغائب مضاف إلي .
مفعوليل   ألن  فى معنوى  «يرك»بـ  حيث نصب في  «يروت  أخا القوم»الشاهد في    ىول  

، وىوود  «أخووا القوووم»فعوول التصوويير ، أحوودهما الدوواء التووى هووى ضوومير الغائووب ، وثانيدمووا ىولوو  

أخووا »طيووب التبر ووزو فووى شوورح الحماسووة   إن أوضووحناهما فووى اإلعووراب ، هووذا ، وىوود ىووال الخ

موع وونو  معرفوة   ألنو  مضواف إلوى ـ  وسواغ وىوعو  حواب «يروتو »حوال مول الدواء فوى  «القوم

 والحال ب  كون إب نكرة   ألن  ب  عنى ىوما باعياندم ، وبـ  المحلى بول
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 وقول    «رنّ »و 
 ـ  (128)

 رموووووووى الحوووووووودثان نسووووووووة  ل حوووووووورب 

   سووووووووووومونابمقووووووووووودار سووووووووووومدن لووووووووووو   

  

 فووووووووورنّ شوووووووووعورهّل الّسوووووووووون بيضوووووووووا

 رنّ وجووووووووووووهدّل البووووووووووويض سووووووووووووناو   

  

* * * 
__________________ 

 خص ىوما نون ىوم ، وإنما عنى أن  يرو  ىو ا مستغنيا بحقوا بالرجوال ، ا  با ضواح ، وعليو  ب 

 استشدان فى البيت ، ولكل الذو علي  الجماعة أولى بالن ر وابعتبار.

األسوودو ، وهمووا مطلووع ولمووة لوو  ـ  بفووت  الووزاو ووسوور البوواءـ  ن لعبوود هللا بوول الزبيوورالبيتوواـ  128

 (151، )اختارهوا أبوو يمووام فوى ن وووان الحماسوة ، وىوود رواهوا أبوو علووى القوالى فووى   ول أماليوو  

 (676/  2)ولكن  نسبدا إلى الكميت بل معوروف األسودو ، وروو ابول ىتيبوة فوى عيوون األخبوار 

ستشدد بدما الشارح ونسبدما إلى فضالة ابل شر ك ، والمعروف المشودور هوو موا البيتيل اللذ ل ا

 وبعد البيتيل ىول    (494/  2ان ر التبر زو ) ور  أبو يمام 

 فانّوووووووووووك لوووووووووووو رأ وووووووووووت بكووووووووووواء هنووووووووووود

 رملووووووووووووووووة إ  يصووووووووووووووووّكان الخوووووووووووووووودوناو   

  

 سووووووووووووومعت بكوووووووووووووواء باويوووووووووووووة وبوووووووووووووواك 

 أبووووووووووووان الووووووووووووودّهر واحووووووووووووودها الفقيووووووووووووودا   

  
لوو  العينووى عبووارة عوول الليوول والندووار ، ووونوو  حسووب  مثنووى ، وإنمووا جع «الحوودثان»اللغووة   

أو حووزن وأىموول ـ  موول بوواب ىعوود «سوومدن»نوووازل لوودهر وحوانثوو  ـ  بكسوور فسووكونـ  الحوودثان

 ر ود أنو  ىود صوير شوعورهل  «إلودـ  فورن وجووهدل»متحيرات ، ويوهم  العينى مبنيا للمجدوول 

م ، و شب  هذا ما روو أن العر وان بول الديوثم بيضا مل شدة الحزن ووجوهدل سونا مل شدة اللط

ابويض منوى موا ونوت أحوب أن  سوون ،  نخل على عبد الملك بل مروان ، فسول  عل حال  ، فقال  

واسوون منوى موا ونوت أحووب أن  بويض ،  ر ود ابويض شوعر  ووبوورت سون  و هبوت نضوارة وجدوو  

 ورونظ شباب    فصار أسون وابيا.
مفعول ب  لرموى ، ونسووة  «نسوة»فاعل رمى  «دثانالح»فعل ما   «رمى»اإلعراب   

جوار ومجورور  «بمقودار»مضاف إلي   «حرب»و مضاف إلي  ، و ل مضاف ،  « ل»و مضاف 

 جار ومجرور «ل »فعل وفاعل  «سمدن»متعلظ برمى 
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 خووووووووّص بووووووووالتّعليظ واإللغوووووووواء موووووووواو

(1)مل ىبول هوب ، واألمور هوب ىود ألزموا    
 

  

 ل وووووووذا يعلّووووووم ، ولغيوووووور المووووووا  موووووو

(2)سووووواهما اجعوووول وووووّل مووووا لوووو  زووووول    
 

  
__________________ 

الفوواء عاطفووة ، رن   فعوول مووا  ،  «فوورن»مفعووول مطلووظ مؤووود لعاملوو   «سوومونا»متعلووظ بسوومد 

شوعور   مفعوول بو   «شوعورهل»وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عوون علوى الحودثان 

مفعوول  «بيضوا»صوفة لشوعور  «السوون»ي  أول لرن ، وشعور مضاف وضمير النسوة مضاف إل

 مثل الجملة السابقة. «ورن وجوهدل البيض سونا»ثان لرن 

حيوث اسوتعمل  «إلودـ  ورن وجووهدل»، وىولو   «إلودـ  فرن شعورهل»الشاهد في    ىول  

 مفعوليل.ـ  فى ول واحد مل الموضعيلـ  فى معنى التصيير والتحو ل. ونصب ب  «رن»
جووار  «بووالتعليظ»وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  وجوبووا يقوود ر  أنووت فعوول أموور ،  «وخووص»( 1)

مفعول ب  لخوص  اسم موصول   «ما»معطوف على التعليظ  «واإللغاء»ومجرور متعلظ بخص 

، مبنوى علووى السووكون فووى محوول نصووب ، و جووز أن  كووون خووص فعووال ماضوويا مبنيووا للمجدووول ، 

رفع نائب فاعل لخص ، ولعول هوذا  اسما موصوب مبنيا على السكون فى محل «ما»وعلي   كون 

جوار ومجورور متعلوظ بمحوذوف  «مل ىبل»أولى   ألن الجملة المعطوفة على هذ  الجملة خبر ة 

الوواو حورف عطوف ،  «واألمور»ىصود لف و    مضواف إليو   «هوب»و صلة موا ، وىبول مضواف 

  مبتودأ  ىصود لف و  «هوب»اآليوى  «ألوزم»وهوو  مفعول ثان مقودم علوى عاملو .ـ  بالنصبـ  األمر

 فعل ما  مبنى للمجدول. واأللف لالطوالّ ، ونائوب الفاعول ألزم   «ألزما»حرف يحقيظ  «ىد»

ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون علوى هوب ، والجملوة مول ألوزم ـ  وهو مفعول  األولـ 

 ومعموبي  فى محل رفع خبر المبتدأ.

 «ولغيور»ىصد لف     مبتدأ مؤخر  «يعلم»جار ومجرور متعلظ بمحذوف خبر مقدم  «وذا»( 2)

 «الموا »و اآليى ، وبير مضواف ،  «اجعل»الواو عاطفة ، لغير   جار ومجرور متعلظ بقول  

الجوار والمجورور متعلوظ بمحوذوف نعوت لغيور ، وسووو مضواف ،  «مل سواهما»  مضاف إلي  

 «وول»أنوت  فعل أمر ، وفاعل  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  «اجعل»والضمير مضاف إلي  

رور متعلوظ جوار ومجو «لو »اسم موصول مضاف إليو   «ما»و مفعول ب  بجعل ، وول مضاف 

 «زول»بزول اآليى 
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أفعوال  يقدّم أن هذ  األفعوال ىسومان   أحودهما   أفعوال القلووب ، والثوانى  

 التحو ل.
 فوما أفعال القلوب فتنقسم إلى   متصرفة ، وبير متصرفة.

فيسووتعمل مندووا الماضووى ، نحووو  «، ويعلّووم هووب»فالمتصوورفة   مووا عوودا 

 «أظّل ز دا ىائموا»وهو المضارع ، نحو ـ  وبير الماضى «ظننت ز دا ىائما»
 «أنوا ظواّن ز ودا ىائموا»واسوم الفاعول ، ونحوو  «ظّل ز دا ىائموا»واألمر ، نحو 

فووبو    هوو المفعوول األول ،  «ز ود م نوون أبوو  ىائموا»واسم المفعوول ، نحوو 

المفعووول الثووانى ، والمصوودر ، نحووو  «ىائمووا»و   مقووام الفاعوول ، اريفووع لقياموو
و ثبووت لدووا ولدووا موول العموول وبيوور  مووا ثبووت ـوو  «عجبووت موول ظنّووك ز وودا ىائمووا»

 للماضى.

فال  سوتعمل ـ  وهما   هب ، ويعلّم ، بمعنى اعلمـ  وبير المتصرف اثنان
 مندما إب صيغة األمر ، وقول   

 يعلّووووووم شووووووفاء الوووووونّفه ىدوووووور عوووووودّوها

 (1)[120فبال  بلطف فى التّحيّل والمكور ]   
  

 وىول   

 فقلوووووووووووت   أجرنوووووووووووى أبوووووووووووا مالوووووووووووك 

 (2)[126إّب فدبنوووووووى امووووووورأ هالكوووووووا ]و   
  

  فووالتعليظ هوو   يوورك  (3)واختّصوت القلبيوة المتصوورفة بوالتعليظ واإللغواء 
 العمل

__________________ 

جوووازا يقود ر  هووو  عوون إلووى مووا  فعول مووا  مبنوى للمجدووول ، ونائووب الفاعول ضوومير مسوتتر فيوو 

 الموصولة ، والجملة مل زول ونائب نائب فاعل  ب محل لدا صلة الموصول.

 12وهو الشاهد  (420، )( ارجع إلى شرح هذا البيت فى 1)

 .126وهو الشاهد  (427، )( ىد شرحنا هذا الشاهد  نفا ، فارجع إلي  فى 2)

غاء ب  جرو واحد مندما فى بيور أفعوال القلووب إب موا أن التعليظ واإلل»( هذ  العبارة موهمة 3)

استثنا  ، وليه وذلك ، بل  جرو التعليظ فى أنوع مل األفعال سنذورها لك فيما بعد ، وعلوى هوذا 

  كون معنى والم الناظم والشارح أن اإللغاء والتعليظ معا مما
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لوم يعمول  «ئملز د ىا»، فقولك  «ظننت لز د ىائم»لف ا نون معنى لمانع ، نحو 

لف ا   ألجل المانع لدا مل  لك ، وهو الوالم ، ولكنو  فوى موضوع  «ظننت»في  
ظننوت لز ود ىوائم وعمورا »نصب ، بدليل أنّك لوو عطفوت عليو  لنصوبت ، نحوو 

 (1)فى المعنى نون اللفظ  «لز د ىائم»  فدى عاملة فى  «منطلقا

ز وود ظننووت »واإللغوواء هووو   يوورك العموول لف ووا ومعنووى ، ب لمووانع ، نحووو 
 ب فى المعنى ، وب فى اللفظ.   «ز د ىائم»عمل فى  «ظننت»لـ  فليه «ىائم

و ثبت للمضوارع وموا بعود  مول التعليوظ وبيور  موا ثبوت للماضوى ، نحوو 

 وأخوايدا. «ز د أظّل ىائم»و  «أظّل لز د ىائم»
__________________ 

ذا ب  نافى أن واحدا مندما بمفرن  ىود  ختص بوفعال القلوب نون جميع ما عداها مل األفعال ، وه

  جرو فى بير أفعال هذا الباب. وهو التعليظ.

ول فعل شك ب يرجي  في  ألحود  (األول)ثم إن التعليظ  جرو فى أربعة أنواع مل الفعل   

إبوراهيم مسوافر أم خالود ، أز ود عنودك أم عمورو ، ونسويت أالجانبيل على اآلخور ، نحوو   شوككت 

صوانّ أول فعل  دل على العلم ، نحو   يبينت  (والثانى)عى خالد أمه أم لم  كل وان مأويرننت 

وول فعول  طلوب بو  العلوم نحوو    (النوع الثالث)مجتدد أنت أم مقصر أأنت أم وا ب ، وايض  لى 

 شووكر الصوونيعة أم أ صووبر أم  جووزع ، وبلوووت إبووراهيم أيقوويم أم يسووافر ، وامتحنووت عليووا أفكوورت 

وول فعول مول أفعوال  (الرابوع)مقيم أنت أم راحل أزورنا بدا أم ب ، واستفدمت يأ كفرها ، وسولت 

 الحواس الخمه ، نحو   لمست ، وأبصرت ، واستمعت ، وشممت ، و ىت.
 ( مثل  لك ىول وثير بل عبد الرحمل صاحب عزة  1)

 موووووا ونوووووت أنرو ىبووووول عوووووّزة موووووا البكوووووى و

 ب موجعوووووووووات القلوووووووووب حتّوووووووووى نولّوووووووووت و   

  
التوى علوظ عندوا  «موا البكوى»بوالواو علوى جملوة  «موجعات القلوب»عطف  فونت يرو أن 

ابسوتفدامية وىود أيوى بوالمعطوف منصووبا بالكسورة نيابوة عول الفتحوة ألنو   «موا»بسبب  «أنرو»

 جمع مؤنث سالم.
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وبير المتصرفة ب  كون فيدا يعليظ وب إلغاء ، ووذلك أفعال التّحو ول ، 

 وأخوايدا. «صيّر»نحو 
* * * 

 ّوز اإللغووووووواء ، ب فوووووووى اببتووووووودا ، جووووووو

(1)انووووو ضوووومير الّشووووون ، أو بم ابتوووودا و   
 

  
 فوووووووووى مووووووووووهم إلغووووووووواء موووووووووا يقووووووووودّما

 (2) «موووووا»التوووووزم التّعليوووووظ ىبووووول نفوووووى و   
  

   بم ابتوووداء ، أو ىسوووم ،  «ب»و  «إن»و 

(3)وووووووذا ، وابسووووووتفدام  ا لوووووو  انحووووووتم    
 

  
__________________ 

مفعووول بوو   «اإللغوواء»اعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  وجوبووا يقوود ر  أنووت فعوول أموور ، وف «وجوووز»( 1)

جار ومجرور معطوف على محوذوف ، والتقود ر   جووز  «فى اببتدا»حرف عطف  «ب»لجوز 

الوواو حورف عطوف ، انوو   فعول أمور ،  «وانوو»اإللغاء فوى التوسو  وفوى التووخر ب فوى اببتوداء 

و مفعوول بو  بنوو ، وضومير مضواف ،  «يرضوم»وفاعل  ضمير مستتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت 

 «ابتوودا»و معطوووف علووى ضوومير ، وبم مضوواف ،  «بم»عاطفووة  «أو»مضوواف إليوو   «الشووون»

 مضاف إلي  وىد ىصر  للضرورة.

ضومير مسوتتر  «مووهم»جار ومجرور متعلظ بانو فوى البيوت السوابظ ، وفاعول  «فى موهم»( 2)

فعول  «يقودما»، وموا اسوم موصوول مضواف إليو  مفعول بو  لمووهم ، وإلغواء مضواف  «إلغاء»في  

ما  ، وفاعل  ضمير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى موا الموصوولة والجملوة مول يقودم 

نائووب  «التعليوظ»فعول موا  مبنوى للمجدوول  «والتووزم»وفاعلو  ب محول لدوا صولة موا الموصوولة 

ف إلي  ، ونفوى مضواف ، مضا «نفى»و ظرف متعلظ بالتزم ، وىبل مضاف  «ىبل»فاعل بلتزم 

 ىصد لف   مضاف إلي . «ما»و 

 «ابتوداء»و مبتدأ ، وبم مضاف  «بم»فى البيت السابظ  «ما»معطوفان على  «وإن ، وب»( 3)

جوار ومجورور متعلوظ بمحوذوف  «ووذا»معطووف علوى ابتوداء  «ىسوم»عاطفة  «أو»مضاف إلي  

جوار ومجورور متعلووظ  «لو »  مبتودأ ثوان اسوم إشوارة  « ا»مبتودأ أول  «وابسوتفدام»خبور المبتودأ 

 فعل ما  ، «انحتم»تم اآليى بانح
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 جوز إلغاء هذ  األفعال المتصرفة إ ا وىعت فوى بيور اببتوداء ، وموا إ ا 

،  (1) «ز د ىوائم ظننوت»أو  خرا ، نحو  «ز د ظننت ىائم»وىعت وسطا ، نحو 
عمووال أحسوول موول وإ ا يوّسووطت ، فقيوول   اإلعمووال واإللغوواء سوويّان ، وىيوول   اإل

اإللغوووواء ، وإن يوووووّخرت فاإللغوووواء أحسوووول ، وإن يقوووودمت امتنووووع اإللغوووواء عنوووود 

ظننت »بل  جب اإلعمال   فتقول    «ظننت ز د ىائم»البصر يل   فال يقول   
فووان جوواء موول لسووان العوورب مووا  وووهم إلغاءهووا متقدمووة أّول علووى  «ز وودا ىائمووا

 إضمار ضمير الشون ، وقول   
 ـ  (129)

  موووووووول أن يوووووووودنو مونّيدوووووووواأرجووووووووو و

 موووووووا إخووووووووال لووووووود نا منووووووووك ينو وووووووول و   

  
__________________ 

وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى اسم اإلشارة ، والجملة مل انحتم وفاعل  فوى 

 محل رفع خبر المبتدأ الثانى ، وجملة المبتدأ الثانى وخبر  فى محل رفع خبر المبتدأ األول.

  العبارة أن اإللغاء جائز فى ول حال ، موا نام العامول متوسوطا أو متووخرا ، ولويه ( ظاهر هذ1)

ثالثة أحوال   حال  جب في  ، وحال  متنوع فيو  ، وحوال  جووز فيو  ـ  مع  لكـ  وذلك ، بل لاللغاء

أحدهما أن  كون العامول مصودرا موؤخرا نحوو    فوما الحال الذو  جب في  اإللغاء فل  موضعان  

عمرو مسافر ظنى ، فال  جوز اإلعمال هدنا   ألن المصدر ب  عمل متووخرا ، وثانيدموا   ىولك   

أن  تقدم المعمول ويقترن ب  أناة يستوجب التصد ر ، نحو ىولك   لز د ىوائم ظننوت ، وأموا الحوال 

ا الذو  متنع في  اإللغاء فل  موضع واحد ، وهو   أن  كون العامول منفيوا ، نحوو ىولوك   ز ودا ىائمو

لم أظل   فال  جوز هنا أن يقول   ز د ىائم لم أظل   لوال  تووهم أن صودر الكوالم مثبوت ، و جووز 

 اإللغاء واإلعمال فيما عدا  لك.

هوذا البيوت لكعووب بول زهيور بوول أبوى سولمى المزنووى ، مول ىصويدي  التووى  مودح بدوا سوويدنا ـ  129

 رسول هللا صلّى هللا علي  وسلّم ، والتى مطلعدا  

 ان فقلبوووووووى اليووووووووم متبووووووووول ، بانوووووووت سوووووووع

 متووووووووويّم إثرهوووووووووا ، لوووووووووم  فووووووووود ، مكبوووووووووول    

  

 مووووووووا سووووووووعان بووووووووداة البوووووووويل إ  رحلووووووووت و

 إّب أبوووووووّل بضووووووويض الّطووووووورف مكحوووووووول    
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فالدوواء ضوومير الشووون ، وهووى  «ومووا إخالوو  لوود نا منووك ينو وول»فالتقوود ر 

جملووة فووى موضووع المفعووول الثووانى ،  «لوود نا منووك ينو وول»و المفعووول األول ، 
 وذ فال إلغاء   أو على يقد ر بم اببتداء ، وقول   وحين

__________________ 

اسم مفعول مل يبل  الحب   أو أضنا  وأسوقم   «متبول»بعدت ، وفارىت  «بانت»اللغة   

بعودها ، وهوو  «إثرهوا»إ ا  هلل وىدور  وعبود  ـ  بالتضوعيفـ  اسم مفعول مل ييمو  الحوب «متيم»

ل  مل ىولدم   فدو فالن األسير  فد   فداء ، إ ا نفوع آلسور   جوزاء أص « فد»ظرف متعلظ بمتيم 

اسم مفعول موخو  مل ىولدم   وبول فوالن األسوير ، إ ا وضوع فيو  الكبول ، وهوو  «مكبول»إطالى  

 عطاء. «ينو ل»يقرب  «يدنو»القيد 

 «و مول»فعل مضارع ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبوا يقود ر  أنوا  «أرجو»اإلعراب   

 «مونيدووا»فعول مضووارع منصووب بووون ، وسوكنت الووواو ضورورة  «يوودنو»مصودر ة  «أن»لو  مث

فعوول مضووارع ،  «إخووال»نافيووة  «وموا»موونة   فاعوول يوودنو ، ومووونة مضواف وهووا   مضوواف إليوو  

لودو   ظورف متعلوظ بمحوذوف خبور مقودم ،  «لود نا»وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبوا يقود ر  أنوا 

جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف حووال صوواحب  ينو وول  «كمنوو»ولوودو مضوواف ونووا مضوواف إليوو  

مبتودأ موؤخر ، وجملوة المبتودأ والخبور فوى محول نصوب مفعوول ثوان إلخوال ، والمفعووول  «ينو ول»

 األول ضمير شون محذوف.
موع ووندوا  «إخوال»فوان ظواهر  أنو  ألغوى  «وما إخال لد نا منك ينو ول»الشاهد في    ىول  

، فووان مفعولدووا األول مفوورن محووذوف هووو ضوومير الشوووون متقدمووة ، ولوويه هووذا ال وواهر مسوولما 

 وما ىررنا  فى إعراب البيت. «لد نا ينو ل منك»ومفعولدا الثانى جملة 
وهذا أحد يوجيدات فى البيت ، وهو الذو  ور  الشارح ، وفيو  يوجيو  ثوان ، وحاصول  أن 

أحودهما ضومير  عاملوة فوى مفعووليل «إخوال»و خبرهوا ،  «ينو ول»موصولة مبتدأ ، وىول   «ما»

والتقود ر   والوذو إخالو   «لود نا»والثوانى هوو متعلوظ ىولو   «ما»بيبة محذوف ، وهو العائد على 

 وائنا لد نا منك هو ينو ل.
 وفي  يوجيدات أخرو ب يتسع لدا هذ  العجالة.
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 ـ  (130)

 وووووذاك أنّ ووووت حتّووووى صووووار موووول خلقووووى 

 أنّووووووى وجوووووودت مووووووالك الّشوووووويمة األنب    

  

فدووو موول بوواب التعليووظ ،  «ى وجوودت لمووالك الّشوويمة األنبأنّوو»التقوود ر   
 وليه مل باب اإللغاء فى شىء.

__________________ 

هووذا البيووت ممووا اختووار  أبووو يمووام فووى حماسووت  ، ونسووب  إلووى بعووض الفووزار يل ولووم بعينوو  ـ  130

 (.بتحقيقنا 147/  3وان ر شرح التبر زو على الحماسة )

فى مثل هذا التعبير اسم بمعنى مثل صفة لمصدر محوذوف ، الكاف  «وذاك أنبت»اللغة   

واسم اإلشوارة  وران بو  مصودر الفعول الموذوور بعود  ، ويقود ر الكوالم   يون بوا مثول  لوك التون وب ، 

 و لك التون ب هو الذو  ور  فى البيت السابظ علي  ، وهو ىول   
 أونيووووووووووووو  حووووووووووووويل أنان ووووووووووووو  ألورمووووووووووووو  

 ب ألقّبووووووووووووووووو  ، والّسووووووووووووووووووأة اللّقوووووووووووووووووب و   

  
الخلوظ ، وجمعدووا شوويم وقيمووة  «الشوويمة»ىوووام الشووىء وموا  جمعوو  ـ  بزنووة وتوواب «موالك»

 وىيم.
الكاف اسم بمعنى مثل نعت لمحذوف ، واسم اإلشوارة مضواف إليو  ،  «وذاك»اإلعراب   

أو الكوواف جووارة لمحوول اسووم اإلشووارة ، والجووار والمجوورور متعلووظ بمحووذوف  قووع نعتووا لمصوودر 

قووا ألنبووت ، والتقوود ر علووى ووول حووال   يون بووا مثوول هووذا التون ووب أنبووت محووذوف  قووع مفعوووب مطل

ابتدائيوة  «حتوى»أنب   فعل موا  مبنوى للمجدوول ، والتواء ضومير الموتكلم نائوب فاعول  «أنبت»

الجوار والمجورور متعلوظ بمحوذوف خبور صوار مقودم ،  «مول خلقوى»فعل موا  نواىص  «صار»

  حوورف يوويوود ونصووب ، واليوواء اسوومدا أن  «أنووى»وخلووظ مضوواف و وواء المووتكلم مضوواف إليوو  

فعل وفاعل ، والجملة مول وجود وفاعلو  فوى محول رفوع خبور أن ، وأن ومعموبهوا فوى  «وجدت»

 «األنب»مضوواف إليوو   «الشوويمة»و مبتوودأ ، ومووالك مضوواف  «مووالك»يوو وول مصوودر اسووم صووار 

د ر بم خبر المبتدأ ، وجملة المبتودأ وخبور  فوى محول نصوب سودت مسود مفعوولى وجود ، علوى يقو

ابتداء علقت هذا الفعل عل العمل فى لفظ جوزأو هوذ  الجملوة ، واألصول   وجودت لموالك الشويمة 

األنب ، أو الجملوة فوى محوول نصوب مفعوول ثووان لوجود ، ومفعولو  األول ضوومير شوون محووذوف ، 

 مالك الشيمة األنب. (أو الحال والشون)وأصل الكالم   وجدي  
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إلووى جوواز إلغوواء ـ  الزبيودّو وبيوور  ويووبعدم أبوو بكوورـ  و هوب الكوفيووون

 المتقدم   فال  حتاجون إلى يوو ل البيتيل.
لينبّ  علوى أن اإللغواء لويه بوالزم  «وجّوز اإللغاء»وإنما ىال المصنف   

، بول هووو جووائز   فحيووث جوواز اإللغوواء جواز اإلعمووال ومووا يقوودّم ، وهووذا بخووالف 

 [.«والتزم التعليظ»فان  بزم ، ولدذا ىال   ]التعليظ 
ظننووت مووا ز وود »النافيووة ، نحووو  «مووا»فيجووب التعليووظ إ ا وىووع بعوود الفعوول 

 .«ىائم

 ومثلوووا لوو  بقولوو  يعووالى   «علمووت إن ز وود ىووائم»النافيووة ، نحووو  «إن»أو 
وىال بعضدم   ليه هذا مل باب التعليوظ فوى شوىء  (َوتَُظنُّوَن إِْن لَبِثْتُْم إِالَّ قَِليًّلً )

ذف المعلّوظ يسولّ  العامول علوى موا بعود  فينصوب   ألن شرط التعليظ أن  إ ا حو

ظننوت ز ودا » لقلوت   «موا»  فلوو حوذفت  «ظننت ما ز د ىائم»مفعوليل ، نحو 
ـو  «إن»وهو ـ  واآل ة الكر مة ب  تويّى فيدا  لك   ألنك لو حذفت لمعلّظ «ىائما

ا وي نون لبثتم ، هكذا زعوم هوذ   إ  ب  قال   «لبثتم»على  «ي نون»لم  تسلّ  

مل أن  ب  شترط فى التعليظ هذا ـ  القائل ، ولعل  مخالف لما هو والمجمع علي 
ويمثيوول النحووو يل للتعليووظ باآل ووة الكر مووة وشووبددا  شوودد ـ  الشوورط الووذو  ووور 

 لذلك.
__________________ 

مع يقدمو   «وجدت»فان ظاهر  أن  ألغى  «وجدت مالك الشيمة األنب»الشاهد في    ىول  

علووى أندمووا  «األنب»و  «مووالك»بنصووب  «وجوودت مووالك الشوويمة األنبووا»و أعملوو  لقووال   ألنوو  لوو

مفعوبن   ولكنو  رفعدموا ، فقوال الكوفيوون   هوو مول بواب اإللغواء واإللغواء جوائز موع التقودم مثول 

جواز  مع التوس  والتوخر ، وىال البصر ون   ليه ووذلك ، بول هوو إموا مول بواب التعليوظ ، وبم 

وإمووا موول بوواب اإلعمووال ، والمفعووول األول ضوومير شووون  «مووالك»ة الوودخول علووى اببتووداء مقوودر

محذوف ، وجملة المبتدأ وخبر  فى محل نصب مفعول ثوان   علوى موا بينوا  فوى إعوراب البيوت ، 

 والمنصف الذو  عرف مواطل الحظ  درك ما فى هذ ل التوو ليل مل التكلف.
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ظننوت ب ز ود ىوائم »ة ، نحوو النافيو «ب»ووذلك  علّظ الفعل إ ا وىع بعد  

أو بم القسووم ، نحووو  «ظننووت لز وود ىووائم»أو بم اببتووداء ، نحووو  «وب عموورو
، أو  (1)ولووم  عوودّها أحوود موول النحووو يل موول المعلقووات  «علمووت ليقووومّل ز وود»

ابسووتفدام ، ولوو  صووور ثووال    أن  كووون أحوود المفعوووليل اسووم اسووتفدام ، نحووو 

  أن  كوووون مضووافا إلوووى اسووم اسوووتفدام ، نحوووو   الثانيوووة  «علمووت أ ّدوووم أبوووك»
  الثالثووة   أن يوودخل عليوو  أناة ابسووتفدام ، نحووو  «علمووت بووالم أ ّدووم أبوووك»

 ؟.«علمت هل ز د ىائم أم عمرو»و  ؟«علمت أز د عندك أم عمرو»

* * * 
__________________ 

ـ  بقاء الفعل على معنوا  معـ  ( ىد  هب إلى أن بم القسم معلقة للفعل عل العمل فى لفظ الجملة1)

ىوم   مندم األعلوم الشونتمرو ، ويبعو  النواظم ، وابنو  ، وابول هشوام األنصوارو فوى أبلوب وتبو  ، 

 وبقول الشاعر   (َولَقَْد َعِلُموا لََمِن اْلتَراهُ ما لَهُ فِا اْْلِخَرِة ِمْن َخًّلقٍ )ومثلوا لذلك بقول  يعالى   

 لقووووووووووووود علموووووووووووووت لتووووووووووووووييّل منيّتوووووووووووووى و

 عوووووووووودها خوووووووووووف علووووووووووّى وب عوووووووووودم ب ب   

  
 وبقول لبيد بل ربيعة  

 لقووووووووووووود علموووووووووووووت لتووووووووووووووييّل منيّتوووووووووووووى و

 إّن المنا وووووووووووووووا ب يطوووووووووووووووي  سووووووووووووووودامدا   

  
 «علوم»ويبعو  المحقوظ الرضوى ، وجمدورة النحواة ، إلوى أن ! ـ رحمو  هللاـ  و هب سيبو  

عودها جملوة ب فى هذ  الشواهد ولدا ىد خرجت عل معناها األصلى ، ونزلت منزلة القسوم ، وموا ب

محول لدوا موول اإلعوراب جووواب القسوم الووذو هوو علمووت ، وحينووذ يخوورج عموا نحوول بصودن    فووال 

 (256ـ  254،  1ج )يقتضى معموب ، وب يتصف بالغاء وب يعليظ وب إعمال ، ىوال سويبو   

نيتى ، وموا . وىال لبيد* ولقد علمت لتوييل* وون  ىال   وهللا لتوييل م.. هذا باب األفعال فى القسم»

وأموا ىولو * »   261،  2ج )ا . وىوال المحقوظ الرضوى  «ىال   لقود علموت لعبود هللا خيور منوك

 ا . «ولقد علمت لتوييل* فانما أجرو لقد علمت معنى التحقيظ
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 لوووووووووويعلم عرفووووووووووان وظووووووووووّل يدموووووووووو  

(1)يعد ووووووووووووووة لواحوووووووووووووود ملتزموووووووووووووو     
 

  

  بمعنوووى عووورف يعووودّت إلوووى مفعوووول واحووود ، وقولوووك  «علوووم»إ ا وانوووت 

َوهللاُ أَْخررَرَجُكْم ِمررْن بُُطرروِن )أو   عرفتوو  ، ومنوو  ىولوو  يعووالى    «علمووت ز وودا»

 ً هاتُِكْم ال تَْعلَُموَن َلْيئا  .(أُمَّ
 بمعنى ايّدوم يعودّت إلوى مفعوول واحود ، وقولوك   «ظلّ »ووذلك إ ا وانت 

 (َضرنِينٍ َومرا ُهرَو َعلَرى اْلغَْيرِب بِ )أو   ايّدمت  ، ومن  ىول  يعوالى    «ظننت ز دا»

 أو   بمتّدم.
* * * 

 لوووووووورأو الّرؤ ووووووووا انووووووووم مووووووووا لعلموووووووواو

(2)طالووووب مفعوووووليل موووول ىبوووول انتمووووى    
 

  

يعودّت إلوى المفعووليل ـ  أو   للرؤ وا فوى المنوامـ  (3)إ ا وانت رأو حلميّة 

 ولرأو»المذوورة مل ىبل ، وإلى هذا أشار بقول     «علم»وما يتعدّو إليدما 
__________________ 

مضواف إليو   «عرفوان»و جار ومجرور متعلظ بمحذوف خبر مقدم ، وعلم مضواف  «لعلم»( 1)

مبتوودأ مووؤخر  «يعد ووة»مضوواف إليوو   «يدمووة»و معطوووف علووى علووم ، وظوول مضوواف  «وظوول»

 نعت لتعد ة. «ملتزمة»جار ومجرور متعلظ بتعد ة  «لواحد»

مضواف إليو   «لرؤ اا»و جار ومجرور متعلظ بانم ، ورأو المقصون لف   مضاف  «لرأو»( 2)

اسوم موصوول   مفعوول بو   «موا»فعل أمر ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبوا يقود ر  أنوت  «انم»

و حوووال مووول علوووم ، وطالوووب مضووواف  «طالوووب»جوووار ومجووورور متعلوووظ بوووانتمى  «لعلموووا»بنوووم 

فعول موا  ، وفاعلو   «انتموى»جار ومجرور متعلوظ بوانتمى  «مل ىبل»مضاف إلي   «مفعوليل»

فيوو  جوووازا يقوود ر  هووو  عووون إلووى مووا الموصووولة ، والجملووة موول انتمووى وفاعلوو   ضوومير مسووتتر

ومتعلقاي  ب محل لدا صلة الموصول   أو انسب لرأو الرؤ وا موا انتسوب لعلوم حوال وونو  طالوب 

 مفعوليل.

ـ  بووزان ىفول أو عنوظـ  نسوبة إلوى الحلومـ  هو بضم الحاء وسكون الالم أو ضومدا «حلمية»( 3)

 إ ا رأو فى منام  شيوا.ـ   حلم ، مثل ىتل  قتلوهو مصدر حلم 
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أو   انسب لرأو التى مصدرها الرؤ ا ما نسب لعلوم المتعد وة إلوى  «الّرؤ ا انم

وإن وانت يقع مصدرا لغيور  «الرؤ ا»اثنيل   فعبّر عل الحلمية بما  ور   ألن 
 «رأو»، ومثوال اسوتعمال  (1)الحلمية ، فالمشودور ووندوا مصودرا لدوا  «رأو»

فاليواء مفعوول  (إِنِّا أَرانِرا أَْعِصرُر َخْمرراً )الحلمية متعد ة إلى اثنيل ىول  يعالى   

 جملة فى موضع المفعول الثانى ، ووذلك ىول    «أعصر خمرا»و أول ، 
 ـ  (131)

 أبووووووووو حوووووووون   ووووووووؤّرىنى ، وطلووووووووظ ، 

 عّمووووووووووووووووار ، و ونووووووووووووووووة أثووووووووووووووووابو   

  
 أراهوووووووووم رفقتوووووووووى ، حتّوووووووووى إ ا موووووووووا

 خووووووووزل انخووووووووزابيجووووووووافى اللّيوووووووول وان   

  
 إ ا أنووووووووووا والّووووووووووذو  جوووووووووورو لووووووووووورن

 إلووووووووووى  ل   فلووووووووووم  وووووووووودرك بووووووووووالب   

  

هوو المفعوول  «رفقتوى»و المفعوول األول ،    «أراهوم»فالداء والميم فوى 
 الثانى.

* * * 
__________________ 

( المشوودور عنوود علموواء اللغووة أنووك يقووول   رأ ووت رؤ ووا صووالحة ، إ ا ونووت ير وود أنووك أبصوورت 1)

حال  ق تك ، وبعض أهل اللغوة  وجبوون  لوك ، وب  جيوزون خالفو  ، وبعضودم  جيوز بعينك فى 

وأنوت ير ود معنوى أبصورت فوى حوال اليق وة و ستشوددون علوى ـ  باأللفـ  أن يقول   رأ ت رؤ ا

 صحة  لك بقول الراعى  

 فكبّووووووووووووور للّرؤ وووووووووووووا وهوووووووووووووّ  فوووووووووووووؤان  

 بّشوووووووووور ىلبووووووووووا وووووووووووان جّمووووووووووا بالبلوووووووووو  و   

  
ستدلوا لصحت  ، ليه فوى مكنوتدم أن  ودعوا وثريو  ، بول الكثيور ومع أندم جوزوا  لك ، وا

إشوارة إلوى  «ولورأو الرؤ وا»المشدور المتعوارف هوو موا  ورنوا  أوب   ولدوذا ووان ىوول النواظم   

 رأو الحلمية.
هذ  األبيات لعمرو بل أحمور البواهلى ، مول ىصويدة لو   نودب فيدوا ىومو  و بكويدم ، وأولدوا ـ  131

 ىول   

 إّب أن يلّحووووووووووووووووووا أبووووووووووووووووووت عينوووووووووووووووووواك

 يحتووووووووووووواب بموووووووووووووا بدموووووووووووووا احتيوووووووووووووابو   

  

 وونّدموووووووووووووووووووا سوووووووووووووووووووعينا مسوووووووووووووووووووتغيث 

  رّجووووووووووووووى طالعووووووووووووووا بدمووووووووووووووا ثقوووووووووووووواب   

  

 هوووووووووى خرزاهموووووووووا   فالمووووووووواء  جووووووووورو و

 خاللدمووووووووووووووووا ، و نسووووووووووووووووّل انسووووووووووووووووالب   
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.................................................................................. 
__________________ 

 علوووووووووى حيّووووووووويل فوووووووووى عووووووووواميل شوووووووووتّى 

 فقووووووووووووود عنّوووووووووووووى طالبدموووووووووووووا وطووووووووووووواب   

  

 فو ّوووووووووووووووة ليلوووووووووووووووة يوييوووووووووووووووك سووووووووووووووودوا

 فتصوووووووووووب  ب يووووووووووورو فووووووووووويدم خيووووووووووواب   

  
،  1ج )والبيووت األول موول ثالثووة األبيووات التووى رواهووا الشووارح ىوود استشوودد بوو  سوويبو   

 عراب.فى باب الترخيم فى بير النداء للضرورة ، وستعرف وج   لك فيما  لى فى اإل (243
إ ا نام مطوور  ،  ر وود أن يوودوما علووى البكوواء  «ألوو  السووحاب»موول ىووولدم  «يلحووا»اللغووة   

وهوى القربوة يقطوع مول ـ  بوزن ىفلـ  سعينا   مثنى سعيل ، وهو يصغير سعل «سعينا مستغيث»

علوى »نصفدا لينبذ فيدا ، وربما ايخذت نلوا  ستقى بدا ، والمستغيث   طالب الغيث وهوو المطور 

متعلظ بقول  يلحا ،  قول   امتنعت عيناك عل وول شوىء إب أن  ودوم بكاؤهموا علوى حيويل  «حييل

يجووافى الليوول »أعووالم رجووال  «أبووو حوون  ، وطلووظ ، وعمووار ، وأثوواب»ضووعف أو انشووظ  «وهووى»

هوو السوراب  « ل»ونا تان عل ال دور ، وبيان ما وان مبدموا مول أمور هوؤبء  «وانخزل انخزاب

موا يبول بو  حلقوك مول المواء ـ  وتوابـ  بزنوةـو  «بوالب»ر وون  ماء وليه بماء وما يرا  وس  الندا

جموع أوان ، مثول زموان وأزمنوة ومكوان وأمكنوة ، واألوان والزموان بمعنوى واحود  « ونة»وبير  

 إييان الماء.ـ  بكسر الواو وسكون الراء «لورن»جمع رفيظ ـ  بضم الراء أو وسرها «رفقتى»
 «وعموار»فوى محول رفوع خبور المبتودأ  « ؤرىنى»تدأ ، وجملة مب «أبو حن »اإلعراب   

فى بير النوداء ضورورة ، وأصول   «أثال»وىد رخم  .«أبو حن »وسائر األعالم معطوفات على 

أثالة ولم  كتف بترخيم  بحذف  خر  ، بل جعل إعراب  علوى الحورف المحوذوف. وأبقوى الحورف 

اهرة علووى الحوورف المحووذوف للتوورخيم الووذو ىبلوو  علووى مووا وووان عليوو    فدووو مرفوووع بضوومة ظوو

أرو   فعل مضارع ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبا يقود ر  أنوا ، والضومير المتصول  «أراهم»

 رفقة   مفعول ثان ألرو ، ورفقة مضاف و اء المتكلم مضاف إلي . «رفقتى»البارز مفعول أول 
حوودهما الضوومير فووى مفعوووليل أ «أرو»حيووث أعموول  «أراهووم رفقتووى»الشوواهد فيوو    ىولوو  

ورأو بمعنى حلم   أو رأو فى منامو  ، وىود أجر وت  «رفقتى»البارز المتصل ب  ، والثانى ىول  

، وإنما عملت مثل عملدا ألن بيتدموا يشوابدا   ألن الرؤ وا إنراك بوالحه البواطل    «علم»مجرو 

 فلذا أجر ت مجرا .
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 ب يجووووووووووووز هنووووووووووووا بووووووووووووال نليوووووووووووول و

(1)سووووووووووقوط مفعوووووووووووليل أو مفعووووووووووول    
 

  

ب  جوز فى هذا الباب سقوط المفعوليل ، وب سقوط أحدهما ، إب إ ا نّل 
 نليل على  لك.

فتقوول  ؟«هل ظننت ز ودا ىائموا»فمثال حذف المفعوليل للدبلة أن  قال   

فحوذفت المفعووليل لدبلوة موا ىبلدموا  «ظننت ز دا ىائما»، التقد ر    «ظننت»  
 عليدما ، ومن  ىول   

 ـ  (132)

 وتوووووووووووواب أم بو ّووووووووووووة سوووووووووووونّة بوووووووووووووّ 

 ؟يووووورو حوووووبّدم عوووووارا علوووووّى ويحسوووووب   
  

،  «حوبّدم»وهموا   ـ  فحذف المفعوليل «ويحسب حبّدم عارا علىّ »أو   

 لدبلة ما ىبلدما عليدما.ـ  «عارا علىّ »و 
__________________ 

فعول مضوارع مجوزوم بوال ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر   «يجز»ناهبة  «وب»( 1)

الباء حرف جور ، وب   اسوم بمعنوى بيور ظدور  «بال نليل»ظرف مكان متعلظ بتجز  «هتا»نت أ

إعراب  على ما بعود  ، بطر وظ العار وة ، وهوو مجورور محوال بالبواء ، والجوار والمجورور متعلوظ 

و مفعووول بوو  لتجووز ، وسووقوط مضوواف  «سووقوط»مضوواف إليوو   «نليوول»و بتجووز ، وب مضوواف 

 معطوف على مفعوليل. «مفعول أو»مضاف إلي   «مفعوليل»

البيت للكميت بل ز د األسدو ، مل ىصيدة هاشمية  مدح فيدوا  ل الرسوول صولّى هللا عليو  ـ  132

 وسلّم ، وأولدا ىول   

 طربوووت ، وموووا شووووىا إلوووى البووويض أطووورب ، 

  ؟ب لعبوووووووا منّووووووووى ، و و الّشووووووويب  لعووووووووبو   
  

 لووووووووووم  لدنووووووووووى نار وب رسووووووووووم منووووووووووزل و

 ن مخّضوووووووووووب لوووووووووووم  تطّربنوووووووووووى بنووووووووووواو   

  
رأو هدنووا موول الوورأو بمعنووى ابعتقووان ، مثوول أن يقووول   رأو أبووو  «يوورو حووبدم»اللغووة   

ووول خصوولة  العووار   «عووارا»حنيفوة حوول وووذا ، و مكوول أن يكووون رأو العلميووة بشوىء موول التكلووف 

 لحقووك بسووببدا عيووب ومذمووة ، ويقووول   عيريوو  وووذا ، وب يقوول   عيريوو  بكووذا ، فدووو  تعوودو إلووى 

 يل بنفس  وفى بمية السموأل ىول  ، وفي  نبلة بير ىاطعة  المفعول



 شرح ابل عقيل   الجزء األول ...................................................................... 444

فتقوول    ؟«هل ظننت أحودا ىائموا»ومثال حذف أحدهما للدبلة أن  قال   

أو   ظننت ز دا ىائما ، فتحذف الثانى للدبلة علي  ، ومن  ىول   «ظننت ز دا»
  

 ـ  (133)

 ـ  فووووال ي نّووووى بيوووور ـ  لقوووود نزلووووتو

 ّب المكووووووووورم منّوووووووووى بمنزلوووووووووة المحووووووووو   

  

و هوووو المفعوووول األول ،  «بيووور »فوووـ  «فوووال ي نّوووى بيووور  واىعوووا»أو   
 هو المفعول الثانى. «واىعا»

__________________ 

 يعيّرنوووووووووووووووا أنّوووووووووووووووا ىليووووووووووووووول عد ووووووووووووووودنا

 فقلووووووووووووت لدووووووووووووا   إّن الكوووووووووووورام ىليوووووووووووول    

  
ـ  1وان ور شورح الحماسوة »ومل نقل  اللغة مل أجاز أن يقول   عيري  بكذا ، ولكنو  ىليول 

 أو ي ل ، مل الحسبان. «ويحسب» (بتحقيقنا 232
 «وتواب»و اآليوى ، وأو مضواف  «يورو»جار ومجرور متعلظ بقولو   «بوو»اإلعراب   

جوار ومجورور معطووف علوى الجوار والمجورور األول ، وأ وة  «بو وة»عاطفوة  «أم»مضاف إلي  

  وجوبوا يقود ر  فعل مضارع ، وفاعل  ضمير مستتر في «يرو»مضاف إلي   «سنة»و مضاف ، 

مفعوول ثوان  «عوارا»حب   مفعول أول لترو ، وحب مضواف وهوم   مضواف إليو   «حبدم»أنت 

 «علووى»لتورو ، سوواء أجعلوت رأو اعتقان وة أم جعلتدوا علميووة ، و جووز علوى األول جعلو  حواب 

الووواو عاطفووة ، يحسووب   فعوول  «ويحسووب»جووار ومجوورور متعلووظ بعووار ، أو بمحووذوف صووفة لوو  

عل  ضمير مستتر في  وجوبا يقد ر  أنوت ، ومفعووب  محوذوفان  ودل عليدموا الكوالم مضارع ، وفا

 .«ويحسب حبدم عارا على»السابظ ، والتقد ر 
حيووث حووذف المفعوووليل لدبلوو  سووابظ الكووالم عليدمووا ومووا  «ويحسووب»الشوواهد فيوو    ىولوو  

 أوضحنا  فى اإلعراب ، وبين  الشارح.
 عبسى ، مل معلقت  المشدورة التى مطلعدا  هذا البيت لعنترة بل شدان الـ  133

  ؟هوووووووول بووووووووانر الّشووووووووعراء موووووووول متوووووووورنّم
  ؟أم هوووووووول عرفووووووووت الوووووووودّار بعوووووووود يوووووووووّهم   

  
 وهو فى األصل اسم مكانـ  بزنة اسم المفعول «مترنم»يرك  «بانر»اللغة   
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 وهذا الذو  ور  المصنف هو الصحي  مل مذاهب النحو يل.

جوز   ب فيدموا ، وب فوى أحودهما   فوال فان لم  دّل نليل على الحوذف لوم  
ظننوت ز ودا »ير ود  «ظننت ىائما»، وب  «ظننت ز دا»، وب  «ظننت»يقول   

 .«ىائما

* * * 

 إن ولوووووووى  «يقوووووووول»وووووووت ّل اجعووووووول و

(1)مسوووووووووتفدما بووووووووو  ولوووووووووم  نفصووووووووول    
 

  
__________________ 

صووت خفوى يرجعو   وهووـ  بوالنون «متورنم»مل ىولك   رنمت الشىء ، إ ا أصولحت  ، و وروو 

وهول  تديوو لوك أو لغيورك أن  ؟!بينك وبيل نفسك ،  ربد هول أبقوى الشوعراء معنوى إب سوبقوك إليو 

اسم مفعول مل أحب ، وهو القياس ، ولكن  ىليول فوى ابسوتعمال ،  «المحب» ؟يجىء بشىء جد د

الثوى ، وفوى واألوثر أن  قال فى اسم المفعوول   محبووب ، أو حبيوب ، موع أندوم هجوروا الفعول الث

 اسم الفاعل ىالوا   محب ، مل الفعل المستعمل الذو هو المز د في .

 المعنى   أنت عندو بمنزلة المحب المكرم   فال ي نى بير  لك حاصال.
فعل وفاعول  «نزلت»الواو للقسم ، والالم للتوويد ، وىد   حرف يحقيظ  «ولقد»اإلعراب   

بيور    «بيور »ذف النون ، و اء المخاطبة فاعول فعل مضارع مجزوم بح «ي نى»ناهية  «فال»

مفعووول أول لت نووى ، وبيوور مضوواف وضوومير الغائووب مضوواف إليوو  ، والمفعووول الثووانى محووذوف 

جار ومجرور متعلظ أ ضا بنزلت ، ومنزلوة  «بمنزلة»جار ومجرور متعلظ بقول  نزلت  «منى»

 نعت للمحب. «المكرم»مضاف إلي   «المحب»و مضاف ، 
حيث حوذف المفعوول الثوانى اختصوارا ، و لوك جوائز  «فال ي نى بير »  ىول  الشاهد في  

 عند جمدرة النحاة ، خالفا ببل ملكون.
فعل أمر ، وفاعل  ضمير مستتر فيو  وجوبوا  «اجعل»جار ومجرور متعلظ باجعل  «وت ل»( 1)

 فعوول مووا  ، فعوول «ولووى»شورطية  «إن»ىصوود لف و    مفعووول بوو  بجعوول  «يقووول»يقود ر  أنووت 

 الشرط ، وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى
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 بغيوووور ظوووورف ، أو و وووورف ، أو عموووول 

(1)إن بووووووبعض  و فصوووووولت  حتموووووول و   
 

  

ىووال ز وود عموورو »القووول شووون  إ ا وىعووت بعوود  جملووة أن يحكووى ، نحووو 
لكوول الجملووة بعوود  فووى موضووع نصووب علووى  «يقووول ز وود منطلووظ»و ،  «منطلووظ

 المفعولية.

جوراؤ  مجورو ال وّل   فينصووب المبتودأ والخبور مفعووليل ، ومووا و جووز إ
 .«ظلّ »ينصبدما 

وهووو مووذهب عامووة ـ  والمشوودور أن للعوورب فووى  لووك مووذهبيل   أحوودهما
ـ   ورهووا المصوونفـ  أنوو  ب  جوورو القووول مجوورو ال وول إب بشووروطـ  العورب

   أربعة ، وهى التى  ورها عامة النحو يل   األول   أن  كون الفعل مضوارعا

 «يقول»فاّن  «اجعل نقول»أن  كون للمخاطب ، وإليدما أشار بقول     الثانى  
 مضارع ، وهو للمخاطب   الشرط الثالث   أن  كون مسبوىا باستفدام ،

__________________ 

جار ومجرور فى موضع نائب فاعل لمستفدم   ألن  اسوم  «ب »مفعول ب  لولى  «مستفدما»يقول 

فعوول مضووارع  الوواو للحووال ، ولووم   حورف نفووى وجووزم وىلوب ،  نفصوول   «ولووم  نفصوول»مفعوول 

مجزوم بلم ، وعالمة جزم  السكون ، وحورك بالكسور ألجول الوروو. وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  

 جوازا يقد ر  هو  عون إلى يقول ، وجملة لم  نفصل وفاعل  فى محل نصب حال.

مضواف  «ظرف»و بظ. وبير مضاف جار ومجرور متعلظ بينفصل فى البيت السا «بغير»( 1)

الكوواف اسوم بمعنووى مثوول معطوووف علوى بيوور ، والكوواف مضوواف ،  «و وورف»عاطفووة  «أو»إليو  

جوار  «بوبعض»شورطية  «وإن»معطوف على بير  «عمل»عاطفة  «أو»وظرف   مضاف إلي  

فصول   فعول  «فصولت»مضاف إليو   « و»و ومجرور متعلظ بفصلت اآليى. وبعض مضاف ، 

فعول مضوارع مبنوى للمجدوول ،  « حتمول»رط ، والتواء ضومير المخاطوب فاعول ما  ، فعل الش

مجزوم بالسكون   ألن  جواب الشرط ، ونائب الفاعل ضمير مستتر في  جووازا يقود ر  هوو  عوون 

 إلى الفصل المفدوم مل ىول  فصلت.
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  الشوورط الرابووع   أن ب  فصوول  «إن ولووى مسووتفدما بوو »وإليوو  أشووار بقولوو    

بغيور ظورف ، وب مجورور ، وب معموول ـ  و بويل ابسوتفدام والفعولأـ  بيندما
ولم  نفصل بغير »الفعل ، فان فصل بوحدها لم  ضر ، وهذا هو المران بقول    

 .«إلى  خر ـ  ظرف

   فعمورا   «أيقوول عمورا منطلقوا»فمثال ما اجتمعت في  الّشروط ىولك   
 مفعول أول ، ومنطلقا   مفعول ثان ، ومن  ىول   

 ـ  (134)

 متوووووووووى يقوووووووووول القلوووووووووص الّرواسوووووووووما

  حملووووووووووووووول أّم ىاسوووووووووووووووم وىاسوووووووووووووووما   

  
__________________ 

البيت لددبة بل حشرم العذرو ، مل أرجوزة رواها بير واحود مول حملوة الشوعر ، وموندم ـ  134

ولكوول روا ووة التبر ووزو للبيووت المستشوودد بوو  علووى بيوور  (46/  2)التبر ووزو فووى شوورح الحماسووة 

 ور  النحاة ، وروا ت   الوج  الذو  ذ

 لقوووووووووووود أرانووووووووووووى والغووووووووووووالم الحازمووووووووووووا

 نزجووووووووووى المطووووووووووّى ضووووووووووّمرا سووووووووووواهما   

  

 متوووووووووووووى  قوووووووووووووون الوووووووووووووذّبّل الّرواسوووووووووووووما

 الجلّووووووووووووووووووة النّاجيووووووووووووووووووة العواهموووووووووووووووووواو   

  
جمع ىلوو، ، وهوى الشوابة الفتيوة مول اإلبول ، وهوى ـ  بزنة وتب وسرر «القلص»اللغة   

المسورعات فوى سويرهل ، مووخو  مول الرسويم ،  «الرواسم»أول ما  روب مل إنا  اإلبل خاصة 

 «أم ىاسوم»ومعنا   قوربل  « دنيل» روو فى مكان   « حملل»وهو ضرب مل سير اإلبل السر ع 

 هى ونية امرأة ، وهى أخت ز انة بل ز د العذرو.
 ؟المعنى   متى ي ل النوّ المسرعات  قربل منى مل أحب أن  حملن  إلى

مبنى على السكون فى محل نصب على ال رفية الزمانيوة اسم استفدام  «متى»اإلعراب   

 «القلوص»فعل مضارع ، وفاعل  ضمير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت  «يقول»، وعامل  يقول 

فعول مضوارع ، ونوون اإلنوا    حمول   « حملول»نعوت للقلوص  «الرواسما»مفعول ب  أول لتقول 

و عووول بوو  لوويحملل ، وأم مضوواف مف «أم»فاعوول ، والجملووة فووى محوول نصووب مفعووول ثووان لتقووول 

 معطوف على أم ىاسم. «وىاسما»مضاف إلي   «ىاسم»
حيووث أجورو يقوول مجورو ي ول ، فنصوب بوو   «يقوول القلوص  حملول»الشواهد فيو    ىولو  

 وما ىررنا  « حملل»والثانى جملة  «القلص»مفعوليل األول ىول  
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 نصوب لوم  «ىال ز د عمرو منطلوظ»فلو وان الفعل بير مضارع ، نحو 

 قول ز د »القول مفعوليل عند هؤبء ، ووذا إن وان مضارعا بغير ياء ، نحو 
 «أنت يقوول عمورو منطلوظ»أو لم  كل مسبوىا باستفدام ، نحو  «عمرو منطلظ

جووواّر و[ مجووورور ، وب ]أو سوووبظ باسوووتفدام ولكووول فصووول بغيووور ظووورف ، وب 

 ضوّر ، نحوو  فان فصول بوحودها لوم «أأنت يقول ز د منطلظ»معمول ل  ، نحو 
أعمورا »و ،  «أفوى الودّار يقوول ز ودا منطلقوا»و ،  «أعندك يقول ز دا منطلقوا»

 ، ومن  ىول    «يقول منطلقا
 ـ  (135)

 أجّدوووووووووووواب يقووووووووووووول بنووووووووووووى لووووووووووووؤّو 

 لعموووووووووووووور أبيووووووووووووووك أم متجاهلينووووووووووووووا   

  

   مفعول أّول ، وجّداب   مفعول ثان. [لؤوّ ]فبنى 
__________________ 

. إلود* فوال شواهد فيو  ، .. ستيفائ  الشروط ، و رو و  بعضودم* متوى ي ولفى اإلعراب ، و لك ب

 جوورو مجوورو ي وول   ألنوو  إ ا ورنت روا تووان فووى بيووت واحوود ،  «يقووول»ولكنوو  نليوول علووى أن 

وجاءت ولمة فوى إحودو الوروا تيل مكوان ولموة فوى الروا وة األخورو ، نل  لوك علوى أن الكلمتويل 

لووم  سوو  لووراو وب لشوواعر  خوور أن  ضووع إحووداهما مكووان بمعنووى واحوود   إ  لووو اختلووف معناهمووا 

األخورو   لوووال  فسوود المعنووى الووذو ىصوود إليوو  ىائوول البيووت   ألن شوورط الروا ووة بووالمعنى أب يغيوور 

 المران.

 هذا البيت للكميت بل ز د األسدو.ـ  135

 بنوو»وهو جموع نوائم  «أنواما»الجدال   جمع جاهل ، و روو فى مكان   «أجداب»اللغة   

أران بدم جمدور ىر   وعامتدم   ألن أوثرهم  نتدى نسب  إلى لؤو بل بالوب بول فدور بول  «لؤو

الووذو  تصوونع الجدوول و تكلفوو   المتجاهوول   «متجاهلينووا»مالووك بوول النضوور ، وهووو أبووو ىوور   ولدووا 

والمتنوواوم    «متناومينووا» ووروون هنووا  «أنوامووا»ولوويه بوو  جدوول ، والووذ ل رووا فووى صوودر البيووت 

 نع النوم ، والمران يصنع الغفلة عما  جرو حولدم مل األحدا .الذو  تص
ي ووول ىر شوووا جووواهليل حووويل اسوووتعملوا فوووى وب وووايدم اليمنيووويل و ثوووروهم علوووى أالمعنوووى   

المصر يل أم ي ندم عالميل بحقيقة األمر مقدر ل سوء النتائج بير بافليل عموا  نبغوى العمول بو . 

 ؟؟.لمآرب لدم فى أنفسدمولكندم  تصنعون الجدل و تكلفون الغفلة 
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وإ ا اجتمعووت الّشووروط المووذوورة جوواز نصووب المبتوودأ والخبوور مفعوووليل 

أيقوول »وجاز رفعدموا علوى الحكا وة ، نحوو  «أيقول ز دا منطلقا»لتقول ، نحو 
 .«ز د منطلظ

* * * 

 أجووووووووورو القوووووووووول و وووووووووّل مطلقووووووووواو

 (1) «ىوووول  ا مشووووفقا»عنووود سووووليم ، نحوووو    
  

للعرب فى القول ، وهو مذهب سليم   فيجورون أشار إلى المذهب الثانى 
القول مجرو ال ل فى نصب المفعوليل ، مطلقا ، أو   سواء وان مضوارعا ، 

 أم بير مضارع ، وجدت في  الشروط المذوورة ، أم لم يوجد ، و لك
__________________ 

لووى الدمووزة لالسووتفدام ، جدوواب   مفعووول ثووان مقوودم علووى عاملوو  وع «أجدوواب»اإلعووراب 

 «بنووى»فعوول مضووارع ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  وجوبووا يقوود ر  أنووت  «يقووول»المفعووول األول 

الوالم بم اببتوداء ، عمور    «لعمور»مضواف إليو   «لوؤو»و مفعول أول لتقول ، وبنى مضاف ، 

مضاف إلي  ، وأبوى مضواف  «أبيك»مبتدأ ، والخبر محذوف وجوبا ، وعمر مضاف ، وأبى مل 

 .«جداب»معطوف على ىول   «متجاهلينا»عاطفة  «أم»خاطب مضاف إلي  والكاف ضمير الم

فنصوب بو   «ي ول»عمول  «يقول»حيث أعمل  «أجداب يقول بنى لؤو»الشاهد في    ىول  

ـ  موع أنو  فصول بويل أناة ابسوتفدام «بنوى لوؤو»والثوانى ىولو   «جدواب»مفعوليل ، أحدهما ىولو  

وهووذا الفصوول ب  منووع اإلعمووال   ألن ـوو  «جدوواب»لوو  وهووو ىوـ  والفعوول. بفاصوولـ  وهووى الدمووزة

 الفاصل معمول للفعل   إ  هو مفعول ثان ل .
جوار ومجورور  «و ول»نائوب فاعول ألجورو  «القوول»فعل ما  مبنى للمجدوول  «أجرو»( 1)

ظورف متعلوظ بوووجرو ،  «عنود»حووال ثوان مول القوول  «مطلقوا»متعلوظ بمحوذوف حوال مول القوول 

فعوول أموور ، وفاعلوو   «ىوول»خبوور لمبتوودأ محووذوف  «نحووو»اف إليوو  مضوو «سووليم»و وعنوود مضوواف 

 مفعول ثان. «مشفقا»مفعول أول لقل  « ا»ضمير مستتر في  وجوبا يقد ر  أنت 
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مفعول ثان ، ومول  لوك  «مشفقا»و مفعول أّول ،  « ا»فـ  «ىل  ا مشفقا»نحو 

 ىول   
 ـ  (136)

 ىالوووووووووت وونوووووووووت رجوووووووووال فطينوووووووووا   

 ناهوووووووووووووووذا لعموووووووووووووووور هللا إسوووووووووووووووورائي   

  

 مفعول ثان.   «إسرائينا»و مفعول أول لقالت ،    «هذا»فـ 

* * * 
__________________ 

أو    «هوذا لعمور هللا إسورائيل»البيت ألعرابى صان ضبا فويى ب  أهل  ، فقالت لو  امرأيو  ـ  136

 هكذا   «المعرب»هو ما مسد مل بنى إسرائيل ، وروا  الجواليقى فى وتاب  

 ّ لّموووووووووا جينوووووووووا   ىوووووووووال أهووووووووول الّسووووووووووو

 هوووووووووووووووووووذا لعمووووووووووووووووووور هللا إسووووووووووووووووووورائينا   

  
ـ  بوزان علم  علم. فطنةـ  وصف مل الفطنة ، ويقول   فطل الرجل  فطل «فطينا»اللغة   

ويقول أ ضوا   فطول  فطول بووزان ىعود  قعود ـ  بفت  الفاء فيدماـ  وفطانة ، وفطانيةـ  بكسر فسكون

ـ  أصول  جونوا «جينوا»ـ  بفوت  فكسورـ  مانة فطل، والفطنة   الفدم ، والوصف المشدور مل هذ  ال

لغوة فووى  «إسوورائيل»فلينوو  بقلوب الدموزة السوواونة حورف موود مول جونه حروووة موا ىبلدوا ـ  بوالدمزة

  ر دون   جبر ل ، وإسماعيل. إسرائيل ، وما ىالوا   جبر ل ، وإسماعيل.
تر فيو  جووازا ىال   فعل ما  ، والتاء للتونيث ، والفاعل ضمير مسوت «ىالت»اإلعراب   

خبور ووان  «رجوال»الواو واو الحال ، وان   فعل ما  ناىص. والتاء اسم   «وونت»يقد ر  هى 

ها   حرف  «هذا»صفة لرجل ، والجملة مل وان واسمدا وخبرها فى محل نصب حال  «فطينا»

مبتودأ ، الالم بم اببتداء ، عمور    «لعمر»ينبي  ، واسم اإلشارة مفعول أول لقالت ، بمعنى ظنت 

مضوواف إليوو  ،  «هللا»و وخبوور  محووذوف وجوبووا ، والتقوود ر لعموور هللا  مينووى ، وعموور مضوواف 

 «إسورائينا»وجملة المبتدأ والخبر ب محل لدا مل اإلعراب معترضة بيل المفعوول األول والثوانى 

 مفعول ثان لقالت.
فنصوب بو   «ظل»عمل  «ىال»حيث أعمل  «. إسرائينا.. . هذا.. ىالت»الشاهد في    ىول  

 «هذا»مل  « ا»وهو ـ  مفعوليل ، أحدهما   اسم اإلشارة
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.................................................................................. 
__________________ 

 منصوبا. «إسرائينا»هكذا ىالوا. والذو حملدم على هذا أندم وجدوا  «إسرائينا»والثانى 

 «إسوورائينا»مبتوودأ ،  «هووذا»وملووت بعووض التوموول لوجوودت أنوو   مكوول أن  كووون وأنووت لووو ي

فحوذف المضواف وأبقوى  «هوذا ممسووخ إسورائينا»مضاف إلى محذوف  قع خبرا ، ويقد ر الكالم 

 المضاف إلي  على جر  بالفتحة نيابة عل السكسرة   ألن  ب  نصرف للعلمية والعجمة.
جر  جائز ، وإن وان ىليال فى مثل  لوك ، وىود وحذف المضاف وإبقاء المضاف إلي  على 

ْنيا َوهللاُ يُِريُد اْْلِخَرةَ )ىروء فى ىول  يعالى    بجر اآلخورة علوى يقود ر مضواف  (تُِريُدوَن َعَرَض الدُّ

 محذوف  قع منصوبا مفعوب ب  لير د ، واألصل   وهللا  ر د ثواب اآلخرة.
  ألن األصوول عوودم الحووذف ، ألن  وهكووذا خرجوو  ابوول عصووفور ، ويخوور ج الجماعووة أولووى

حذف المضاف وبقاء المضاف إليو  علوى حالو  ىليول فوى هوذ  الحالوة ، ونصوب المفعووليل بوالقول 

 مطلقا لغة لبعض العرب وما ىرر  الناظم والشارح.
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 أعلم وأرو

 إلووووووووووووووووى ثالثووووووووووووووووة رأو وعلمووووووووووووووووا

(1)عووووووودّوا ، إ ا صوووووووارا أرو وأعلموووووووا    
 

  

ل األفعوال إلوى ثالثوة مفاعيول   فوذور أشار بدذا الفصول إلوى موا  تعودّو مو
، وأندموا  «علوم ، ورأو»فذور أن أصلدما  «أعلم ، وأرو»سبعة أفعال   مندا 

بووالدمزة  تعوودّ ان إلووى ثالثووة مفاعيوول   ألندمووا ىبوول نخووول الدمووزة عليدمووا وانووا 

 «علم ز د عمرا منطلقا ، ورأو خالد بكرا أخواك» تعدّ ان إلى مفعوليل ، نحو 
ليدما همزة النّقل زانيدما مفعوب ثالثا ، وهو الذو وان فاعال ىبول فلما نخلت ع

أر ت خالدا بكرا »و  «أعلمت ز دا عمرا منطلقا»نخول الدمزة ، و لك نحو   

علم »   فز دا ، وخالدا   مفعول أول ، وهو الذو وان فاعال حيل ىلت   «أخاك
 .«ز د ، ورأو خالد

يّر موا ووان فواعال مفعووب ، فوان وهذا هو شوون الدموزة ، وهوو   أندوا يصو

وووان الفعوول ىبوول نخولدووا بزمووا صووار بعوود نخولدووا متعوودّ ا إلووى واحوود ، نحووو   
وإن ووان متعود ا إلوى واحود صوار بعود نخولدوا  «خرج ز د ، وأخرجوت ز ودا»

وسيويى  «ألبست ز دا جبة»فتقول    «لبه ز د جبّة»متعد ا إلى اثنيل ، نحو   

عد ا إلى اثنيل صار متعد ا إلوى ثالثوة ، وموا يقودم فوى الكالم علي  ، وإن وان مت
 .«أعلم ، وأرو»

* * * 
__________________ 

معطووف  «وعلموا»مفعوول بو  مقودم لعودوا  «رأو»جار ومجرور متعلظ بعدوا  «إلى ثالثة»( 1)

صوار   فعول موا   «صوارا»ظرف يضمل معنوى الشورط  «إ ا»فعل وفاعل  «عدوا»على رأو 

معطوووف علووى أرو ،  «وأعلمووا»ىصوود لف وو    خبوور صووار  «رأو»نوويل اسووم  نوواىص. وألووف ابث

والجملة فى محل جر باضافة إ ا إليدا ، وهى فعول الشورط ، والجوواب محوذوف  ودل عليو  سوابظ 

 الكالم ، واألصل   إ ا صارا أرو وأعلما فقد عدوهما إلى ثالثة مفاعيل.
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 موووووووووا لمفعوووووووووولى علموووووووووت مطلقووووووووواو

(1)حقّقووووووووا للثّووووووووان والثّالووووووووث أ ضووووووووا    
 

  

 «أعلوم ، وأرو»أو    ثبت للمفعول الثانى والمفعول الثالث مول مفاعيول 

مل ووندما مبتدأ وخبورا فوى األصول ، ومول    «علم ، ورأو»ما ثبت لمفعولى 

جواز اإللغاء والتعليظ بالنسبة إليدما ، ومل جواز حذفدما أو حذف أحدهما إ ا 
فالثانى والثالث مل  «دا عمرا ىائماأعلمت ز »نّل على  لك نليل ، ومثال  لك 

و جوووز إلغوواء ـوو  «عموورو ىووائم»وهمووا ـ  هووذ  المفاعيوول أصوولدما المبتوودأ والخبوور

ومنووو  ىوووولدم    «عمووورو أعلموووت ز ووودا ىوووائم»العامووول بالنسوووبة إليدموووا ، نحوووو   
مبتودأ ،    «البرووة»و مفعوول أول ،    «نوا»فـ  «البروة أعلمنا هللا مع األوابر»

ظوورف فووى موضووع الخبوور ، وهمووا اللووذان وانووا مفعووووليل ،  «مووع األوووابر»و 
، و جووز التعليوظ عندموا   فتقوول    «أعلمنا هللا البروة مع األوابر» واألصل  

ومثوال حوذفدما للدبلوة أن  قوال   هول أعلموت أحودا  «أعلمت ز دا لعمرو ىائم»

فوى  فتقول   أعلمت ز ودا ، ومثوال حوذف أحودهما للدبلوة أن يقوول ؟عمرا ىائما
أو  «أعلموت ز ودا ىائموا»أو   ىائما ، أو  «أعلمت ز دا عمرا» هذ  الصورة  

   عمرا ىائما.

* * * 

 إن يعووووووووووووووووودّ ا لواحووووووووووووووووود بوووووووووووووووووالو

(2)هموووووووووز فالثنووووووووويل بووووووووو  يوّصوووووووووال    
 

  
__________________ 

جار ومجرور متعلوظ بمحوذوف صولة موا ، ومفعوولى  «لمفعولى»اسم موصول مبتدأ  «وما»( 1)

حوال مول الضومير المسوتتر فوى الصولة  «مطلقوا»ىصود لف و    مضواف إليو   «علموت»و مضاف 

مفعووول  «أ ضووا»معطوووف علووى الثووانى  «والثالووث»جووار ومجوورور متعلووظ بحقووظ اآليووى  «للثووان»

حقظ   فعل ما  مبنى للمجدول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيو   «حققا»مطلظ لفعل محذوف 

اىعة مبتدأ ، والجملة مل حقظ ونائب فاعلو  فوى محول جوازا يقد ر  هو  عون إلى ما الموصولة الو

 رفع خبر المبتدأ.

 فعل ما  فعل الشرط ، وألف ابثنيل فاعل ، «يعد ا»شرطية  «وإن»( 2)
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 الثّووووووان مندمووووووا وثووووووانى اثنووووووى وسوووووواو

(1)فدووووو بوووو  فووووى وووووّل حكووووم  و ائتسووووا    
 

  

ثالثووة  إ ا نخلووت عليدمووا همووزة النّقوول يعوودّ ا إلووى «رأو ، وعلووم»يقوودّم أن 

مفاعيل ، وأشار فى هذ ل البيتيل إلى أن  إنما  ثبت لدما هذا الحكم إ ا وانا ىبل 

وموا ـ  الدمزة  تعدّ ان إلى مفعوليل ، وأما إ ا وانا ىبل الدمزة  تعدّ ان إلى واحد
بمعنووى  «علووم»و  «رأو ز وود عموورا»بمعنووى أبصوور ، نحووو  «رأو»إ ا وانووت 

  تعدّ ان بعد الدمزة إلى مفعوليل ، نحو   فاندماـ  «علم ز د الحظّ »عرف نحو 

والثووانى موول هووذ ل المفعوووليل  «أعلمووت ز وودا الحووظّ »و  «أر ووت ز وودا عموورا»
 «وسوت ز دا جبّة»نحو  «أعطى»و  «وسا»والمفعول الثانى مل مفعولى 

__________________ 

م بمعنوى بيور اسو الباء حورف جور ، وب   «بال همز»جار ومجرور متعلظ بقول  يعد ا  «لواحد»

مجرور محال بالباء ، وىد ظدر إعرابو  علوى موا بعود  علوى طر وظ العار وة ، والجوار والمجورور 

الفوواء واىعووة فووى جووواب  «فالثنوويل»مضوواف إليوو   «همووز»و متعلووظ بتعوود ا أ ضووا ، وب مضوواف 

جوار ومجورور متعلوظ بتوصوال  «ب »الشرط ، بثنيل   جار ومجرور متعلظ بقول  يوصال اآليى 

فعل أمر ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبا يقد ر  أنت ، واأللف مبدلة مول نوون  «يوصال» أ ضا

التوويود الخفيفووة ، و جووز أن  كووون يوصوال فعووال ماضويا مبنيووا للمعلووم ، واأللووف ضومير ابثنوويل 

 عائد إلى رأو وعلم وهو فاعل يوصل.

ب  الضومير المسوتكل فوى جار ومجرور متعلظ بمحذوف حال صاح «مندما»مبتدأ  «والثان»( 1)

 «اثنوى»و جوار ومجورور متعلوظ بمحوذوف خبور المبتودأ ، وثوانى مضواف  «وثوانى»الخبر اآليوى 

جووار  «بوو »مبتوودأ  «فدووو»ىصوود لف وو    مضوواف إليوو   «وسووا»و مضوواف إليوو  ، واثنووى مضوواف ، 

و جوار ومجوورور متعلوظ بائتسووا أ ضوا ، وووول مضوواف  «فوى ووول»ومجورور متعلووظ بائتسوا اآليووى 

مضاف إلي  ، وأصول  ممودون  «ائتسا»و خبر المبتدأ ، و و مضاف ،  « و»مضاف إلي   «حكم»

 فقصر  للضرورة ، وابئتساء أصل  بمعنى ابىتداء ، والمران ب  هنا أن  مثل  فى ول حكم.
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فى وون  ب  صّ  اإلخبار ب  عل األول   فال يقول    «أعطيت ز دا نرهما»و 

، وفى وون   جووز حذفو  موع األول ،  « د نرهمز» [ز د الحّظ ، وما ب يقول]
وحذف الثوانى وإبقواء األول ، وحوذف األول وإبقواء الثوانى ، وإن لوم  ودل علوى 

را َمرْن )، ومن  ىول  يعالى    «أعلمت ، وأعطيت» لك نليل   فمثال حذفدما  فَأَمَّ

أعلمووت ز وودا ، وأعطيووت »ومثووال حووذف الثووانى وإبقوواء األول  (أَْعطررى َواتَّقررى
ومثوال حوذف األول  (َولََسرْوَف يُْعِطيرَك َربُّرَك فَتَْرورى)ومنو  ىولو  يعوالى    «داز 

 ومنوو  ىولوو  يعووالى   «أعلمووت الحووّظ ، وأعطيووت نرهمووا»وإبقوواء الثووانى نحووو   

ـ  والثانى مندما»وهذا معنى ىول     (َحتَّى يُْعُطوا اْلِجْنيَةَ َعْن يٍَد َوُهْم ياِغُرونَ )
 .«(1)إلى  خر البيت 

* * * 

 وووووووووووورو الّسووووووووووابظ نبّووووووووووا أخبووووووووووراو

(2)حوووووووودّ  ، أنبووووووووو ، وووووووووذاك خبّوووووووورا    
 

  
__________________ 

ـ  عاموة ، ولوم  تعور  الشوارحـو  «فدو ب  فى ول حكوم  و ائتسوا»وهى ىول  ـ  ( عبارة الناظم1)

فى والم  إلى نقد هوذا العمووم وعانيو    فدوذا العمووم  عطوى أن رأو البصور ة وعلوم ! ـ رحم  هللا

العرفانية إ ا ايصلت بدما همزة النقل فصارا  تعد ان إلى مفعوليل ، فشون مفعولدما الثوانى وشوون 

المفعول الثانى مل مفعوولى وسوا ، ومول شوون المفعوول الثوانى مول مفعوولى وسوا أنو  ب  علوظ عنو  

  ومول العامل ، ولكل المفعول الثانى مل مفعولى رأو البصر ة وعلم العرفانية  علظ عن  العامول 

ْيرَف تُْحراِ اْلَمرْوتى) التعليظ عن  ىولو  يعوالى   َُ فوورنى هنوا بصور ة ، ألن إبوراهيم عليو   (َرّبِ أَِرنِرا 

الّسالم وان  طلب مشاهدة ويفية إحياء هللا يعالى المويى. ومفعولدوا األول  واء الموتكلم ، ومفعولدوا 

 باسم ابستفدام ، ومل التعليوظ ىولو  يعوالى  وىد علظ العامل عندا  (َُْيَف تُْحاِ اْلَمْوتى)الثانى جملة

ِْ أَ ) َْ َربَُّك بِأَْيحاِب اْلِعي َُْيَف فَعَ  .(؟لَْم تََر 

نعووت  «السوابظ»الوواو عاطفووة ، والجوار والمجوورور متعلوظ بمحووذوف خبور مقوودم  «وووورو»( 2)

 «، أنبو أخبرا ، حد »ىصد لف     مبتدأ مؤخر  «نبو»ألرو 
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عال المتعد وة إلوى ثالثوة مفاعيول سوبعة ، وسوبظ يقدّم أن المصنف عدّ األف

 «نبّووو»و ووور فووى هووذا البيووت الخمسووة الباىيووة ، وهووى    «أعلووم ، وأرو» ووور 
 ومن  ىول    «نبّوت ز دا عمرا ىائما» وقولك  
 ـ  (137)

 ـ  والّسووووفاهة واسوووومداـ  نبّوووووت زرعووووة

  دووووووووودو إلوووووووووّى برائوووووووووب األشوووووووووعار   

  
__________________ 

الكاف حرف جر ، و ا   اسم إشوارة مبنوى علوى  «وذاك»بو بحرف عطف مقدر معطوفات على ن

السكون فى محل جر بالكاف ، والكاف بعد  حرف خطاب ، والجار والمجرور متعلوظ بمحوذوف 

 ىصد لف     مبتدأ مؤخر. «خبرا»خبر مقدم 

لود ، وووان ىود هذا البيت للنابغة الذبيانى ، مل ولمة ل   دجو فيدا زرعة بل عمورو بول حو ـ  137

لقي  فى سوّ عكاظ ، فوشار زرعة على النابغوة الوذبيانى بوون  حمول ىومو  علوى معواناة بنوى أسود 

ويرك محالفتدم ، فوبى النابغة  لك   لما في  مل الغدر ، فترو  زرعة ومضى ، ثم بلو  النابغوة أن 

 زرعة  توعد  ، فقال أبيايا  دجو  فيدا ، وهذا البيت الشاهد أولدا.

أخبرت ، والنبوو ووالخبر وزنوا ومعنوى ، و قوال   النبوو أخوص مول الخبور    «نبوت»   اللغة

السووفاهة    «والسووفاهة واسوومدا»ألن النبووو ب  طلووظ إب علووى ووول مووا لوو  شووون وخطوور موول األخبووار 

برائوووب »الطوووي  وخفوووة األحوووالم ، وأران أن السوووفاهة فوووى معناهوووا ىبيحوووة وموووا أن اسووومدا ىبوووي  

 «أوابود األشوعار»مع بر بة ، وأران بدا موا ب  عدود مثلو  ، و وروو مكانو  الغرائب   ج «األشعار

 إ ا نفرت ولم يونه. «أبدت الوحوش»واألوابد   جمع  بدة ، وأصلدا إسم فاعل مل 
نبىء   فعل ما  مبنى للمجدول ، والتواء التوى للموتكلم نائوب فاعول ،  «نبوت»اإلعراب   

الواو واو الحال ، وموا بعود  جملوة  «والسفاهة واسمدا»مفعول ثان  «زرعة»وهو المفعول األول 

فعول مضوارع ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  جووازا  « ددو»مل مبتدأ وخبر فى محل نصب حال 

يقود ر  هووو  عووون إلووى زرعووة ، والجملووة موول  دوودو وفاعلوو  فووى محوول نصووب مفعووول ثالووث لنبووىء 

و وبرائوووب مضووواف مفعوووول بووو  ليدووودو ،  «برائوووب»جوووار ومجووورور متعلوووظ بيدووودو  «إلوووى»

 مضاف إلي . «األشعار»
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 ومن  ىول    «أخبرت ز دا أخاك منطلقا»وقولك    «أخبر»و 
 ـ  (138)

 إ ا أخبرينووووووى ننفوووووواـ  مووووووا عليووووووكو

 ؟!أن يعووووون نىـ  بوووواب بعلووووك  وموووواو   

  
__________________ 

دها فوى مفاعيول ثالثوة ، أحو «نبوو»حيوث أعمول  «.  ددو.. نبوت زرعة»الشاهد في    ىول  

 والثالث جملة  ددو مع فاعل  ومفعول . «زرعة»النائب عل الفاعل وهو التاء ، والثانى 

هذا البيت لرجل مل بنوى ووالب ، وهوو مول مختوار أبوى يموام فوى ن ووان الحماسوة ، ولكول ـ  138

 روا ة الحماسة هكذا  

 مووووووووووووا عليووووووووووووك إ ا خبّرينووووووووووووى ننفوووووووووووواو

 رهووووووووووول المنيّوووووووووووة  وموووووووووووا أن يعون نوووووووووووا   

  

 طفوووووووة فوووووووى القعوووووووب بوووووووارنةأو يجعلوووووووى ن

 يغمسوووووووووى فووووووووواك فيدوووووووووا ثوووووووووّم يسوووووووووقيناو   

  
 بتحقيقنا. 353ـ  3وان ر شرح التبر زو على الحماسة 

بفوت  ـ  هو الذو بزم  مر  العشظ ، وهو وصف مل الدنفـ  بزنة وتف «ننفا»اللغة   

 بعوول الموورأة   «وبوواب بعلووك»وهووو الموور  المووالزم الووذو  ندووك القوووو ـ  الوودال والنووون جميعووا

والمنيوة   المووت ،  «رهول المنيوة»زوجدا ، وىد رأ ت أن روا ة الحماسة فوى مكوان هوذ  العبوارة 

وفالن رهل وذا   أو مقيد ب  ،  ر د أن  فوى حوال مول المور  الشود د يجعلو  فوى سوياّ المووت ، 

 العيانة   ز ارة المر ض خاصة ، وب يقال فى ز ارة بير . «أن يعون نى»وىول  
جار ومجرور متعلظ بمحذوف خبر المبتودأ  «عليك»اسم استفدام مبتدأ  «وما»اإلعراب   

أخبر   فعول موا  مبنوى للمجدوول ، والتواء نائوب  «أخبرينى»ظرف يضمل معنى الشرط  «إ ا»

مفعووول  «ننفووا»فاعول ، وهووو المفعوول األول ، والنووون للوىا وة ، و وواء المووتكلم مفعوول ثووان ألخبور 

وبوواب »  ومفعوبيوو  الووثال  فووى محوول جوور باضووافة إ ا إليدووا ثالووث ، والجملووة موول الفعوول وفاعلوو

عنود أبوى ـ  الواو واو الحال ، وما بعد  جملة مل فعل وفاعل فى محل نصب حوال ، وهوى «بعلك

أو   وىوود بوواب بعلووك ، و جوووز أن يكووون الووواو للعطووف ،  «ىوود»علووى يقوود ر ـ  العبوواس المبوورن

أن »المجرورة محال باضوافة إ ا إليدوا  «ننفاأخبرينى »والجملة فى محل جر بالعطف على جملة 

 فى يوو ل «يعون نى
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 ومن  ىول    «حدّثت ز دا بكرا مقيما»وقولك  «حدّ »و 
 ـ  (139)

 أو منعووووووتم مووووووا يسووووووولون ، فموووووول حوووووودّ 

 ؟ثتموووووووووووو  لووووووووووو  علينوووووووووووا الوووووووووووووبء   
  

__________________ 

ر هدنوا ىيواس ، والجوار مصدر مجرور بفى محذوفة ، والتقد ر   فى عيانيى ، وحذف حرف الجو

 والمجرور متعلظ بخبر.

أحودها نائوب  فوى ثالثوة مفاعيول   «أخبور»حيوث أعمول  «أخبرينى ننفا»الشاهد في    ىول  

 .«ننفا»الفاعل وهو ياء المخاطبة ، والثانى  اء المتكلم ، والثالث ىول  
   البيت للحار  بل حلزة اليشكرو ، مل معلقت  المشدورة التى مطلعداـ  139

   نتنووووووووووووووووووووووا ببيندووووووووووووووووووووووا أسووووووووووووووووووووووماء

 رّب ثوووووووووووووواو  مووووووووووووووّل منوووووووووووووو  الثّووووووووووووووواء   

  
معنا    إن منعتم عنا ما نسولكم أن يعطو  مل النصوفة واإلخواء  «منعتم ما يسولون»اللغة   

فمول حودثتمو  لو  علينوا » ؟والمساواة فألو شىء وان  لك منكم موع موا يعلموون مول عزنوا ومنعتنوا

ن  ىد صارت ل  علينا الغلبة فى سوالف الودهر ، وأنوتم يمنوون  قول   مل الذو بلغكم عن  أ «الوبء

وابستفدام بمعنوى النفوى ،  ر ود لوم  كول ألحود سولطان فوى الوزمل الغوابر  ؟أنفسكم بون يكونوا مثل 

 «الغوالء»بوالعيل المدملوة ، مول العلوو ، وهوو الرفعوة. و وروو  «ل  علينا العوالء»علينا ، و روو 

 فاع أ ضا.بالغيل المعجمة ، وهو ابري
جملوة  «يسوولون»اسوم موصوول   مفعوول بو  لمنوع  «موا»فعل وفاعل  «منعتم»اإلعراب   

حود     «حودثتمو »اسوم اسوتفدام مبتودأ  «فمل»مل فعل ونائب فاعل ب محل لدا صلة الموصول 

فعل ما  مبنى للمجدول ، وياء المخاطبيل نائب فاعل ، وهاء الغائب مفعول ثان ، والجملوة فوى 

مبتدأ موؤخر ، والجملوة  «الوبء» تعلقان بمحذوف خبر مقدم  «ل  ، علينا»خبر المبتدأ  محل رفع

 مل هذا المبتدأ والخبر فى محل نصب مفعول ثالث لحد .
فوى ثالثوة مفاعيول    «حد »حيث أعمل  «. ل  علينا الوبء.. حدثتمو »الشاهد في    ىول  

لو  علينوا »انى هواء الغائوب ، والثالوث جملوة أحدها نائوب الفاعول ، وهوو ضومير المخواطبيل ، والثو

 وما أوضحنا  فى اإلعراب. «الوبء
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 ومن  ىول    «أنبوت عبد هللا ز دا مسافرا»وقولك    «أنبو»و 
 ـ  (140)

 أنبوووووووووووووت ىيسووووووووووووا ولووووووووووووم أبلوووووووووووو  و

 وموووووووا زعمووووووووا خيووووووور أهووووووول الووووووويمل    

  

 ومن  ىول    «خبّرت ز دا عمرا بائبا»وقولك    «خبّر»و 
 ـ  (141)

 خبّوووووورت سوووووووناء الغموووووويم مر ضوووووووةو

 فوىبلوووووت مووووول أهلوووووى بمصووووور أعونهوووووا   

  
__________________ 

هذا البيت لألعشى ميمون بول ىويه ، مول ولمو   مودح بدوا ىويه بول ىويه بول معود كرب ، ـ  140

 وأولدا ىول   

 لعمووووووووورك موووووووووا طوووووووووول هوووووووووذا الوووووووووّزمل 

 علوووووووووووووى المووووووووووووورء إّب عنووووووووووووواء معوووووووووووووّل    

  
ولوم »إ ا أورثو  العنواء والمشوقة ـ  بتشود د النوونـ  عنوا هو اسم فاعول مول  «معل»اللغة   

و ذور الورواة أن ىيسوا حويل  «ولم  ي »يقول   بلوي  أبلو  ، إ ا اختبري  ، و روو فى مكان   «أبل 

 ثم أمر بحبس . ؟سمع هذا البيت ىال   أو شك
وهوو  أنبىء   فعل ما  مبنى للمجدول ، ويواء الموتكلم نائوب فاعول «وأنبوت»اإلعراب   

الووواو واو الحووال ، ومووا بعوود  جملووة موول فعوول  «ولووم أبلوو »مفعووول ثووان  «ىيسووا»المفعووول األول 

 «وموا»مضارع مجزوم بلم ، وفاعل ضمير مستتر في  وجوبا ، ومفعول ، فى محول نصوب حوال 

الكاف جارة ، وما    حتمل أن يكون موصوولة مجورورة المحول بالكواف ، وأن يكوون مصودر ة   

وموا نخلوت عليو  فوى  «موا»ب محل لدا صلة ، وعلى الثانى يكوون  «زعموا»ملة وعلى األول فج

و مفعووول ثالووث ألنبوووت ، وخيوور مضوواف  «خيوور»يوو وول مصوودر مجوورور بالكوواف أو وووزعمدم 

مضواف إليو  مجورور بالكسورة ، وسوكل ألجول  «الويمل»و مضاف إليو  ، وأهول مضواف  «أهل»

 الوىف.
حيوث أعمول أنبوو فوى مفاعيول ثالثوة ،  «خير أهل اليمل. .. وأنبوت ىيسا»الشاهد في    ىول  

 .«خير أهل اليمل»، والثالث ىول   «ىيسا»األول ياء المتكلم الواىعة نائب فاعل ، والثانى ىول  
هذا البيت للعوام بل عقبة بل وعب بل زهير ، ووان ىود عشوظ امورأة مول بنوى عبود هللا بول ـ  141

 أ ضا ، فخرج إلى مصر فى جد ب بطفان ، وولف بدا ، ووانت هى ي
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.................................................................................. 
__________________ 

ميوورة ، فبلغوو  أندووا مر ضووة ، فتوورك ميريوو  ، وووور نحوهووا راجعووا ، وهووو  قووول أبيايووا أولدووا بيووت 

 الشاهد ، وبعد  ىول   

 دنافيوووووووا ليوووووووت شوووووووعرو هووووووول يغيّووووووور بعووووووو

  ؟مالحوووووووووة عينوووووووووى أّم  حيوووووووووى وجيووووووووودها   
  

 هووووووووول أخلقوووووووووت أثوابدوووووووووا بعووووووووود جووووووووودّةو

  ؟أب حبّوووووووووووووووذا أخالىدوووووووووووووووا وجد وووووووووووووووودها   
  

 لوووووووم  بوووووووظ  وووووووا سووووووووناء شوووووووىء أحبّووووووو  و

 إن بقيوووووووووووووت أعوووووووووووووالم أر  وبيووووووووووووودهاو   

  
 (.بتحقيقنا 344/  3وان ر شرح التبر رو على الحماسة )

اسم موضع فى بالن الحجاز ، و قوال   ـ  مبفت  الغيل المعجمة ووسر المي «الغميم»اللغة   

ونبوووت »و ووروو أ ضووا  «ونبوووت سوووناء الغموويم»هووو بضووم الغوويل علووى زنووة التصووغير ، و ووروو 

 فيجوز أن اسمدا سوناء ثم أضافدا إلى القلوب وما فعل ابل الدمينة فى ىول    «سوناء القلوب
 ىفوووووووى  وووووووا أمووووووويم القلوووووووب نقوووووووض لبانوووووووة

 بوووودا لوووووك  نشووووك الدوووووو ، ثووووّم افعلووووى موووواو   

  
و جوز أن  كون أران أندا يحل مل القلوب محل السو داء ، و جوز أن  كوون ىود أران أندوا 

ىاسية القلب ، ولكن  جمع ألن  أران القلب وما حول  ، أو أران أن لدا مع وول محوب ىلبوا. و وروون 

 .«فوىبلت مل مصر إليدا أعونها»عجز البيت 
للمجدوول ، ويواء الموتكلم نائوب فاعول وهوو  خبر   فعول موا  مبنوى «خبرت»اإلعراب   

 «مر ضووة»مضوواف إليوو   «الغموويم»و مفعووول ثووان ، وسوووناء مضوواف  «سوووناء»المفعووول األول 

الجووار والمجورور متعلووظ بوىبوول ، وأهوول  «مول أهلووى»فعوول وفاعوول  «فوىبلوت»مفعوول ثالووث لخبوور 

و حوال مول جوار ومجورور متعلوظ بمحوذوف صوفة أ «بمصور»مضاف و اء المتكلم مضواف إليو  

أعوون   فعول مضوارع ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا  «أعونهوا»أهل المضاف لياء الموتكلم 

 «أىبلت»يقد ر  أنا ، وهاء   مفعول ب  ، والجملة فى محل نصب حال مل التاء فى 
فى ثالثة مفاعيول  «خبر»حيث أعمل  «وخبرت سوناء الغميم مر ضة»الشاهد في    ىول  

، والثالوووث ىولووو   «سووووناء الغمووويم»لم الواىعوووة نائوووب فاعووول ، والثوووانى ىولووو  ، أحووودها يووواء الموووتك

 وما ايض  لك فى إعراب البيت. «مر ضة»
 هذا ، وأنت لو يوملت فى جميع هذ  الشواهد التى جاء بدا الشارح لدذ  المسولة
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ألنوو  يقوودم فووى هووذا البوواب أن  «ووووورو السووابظ»وإنمووا ىووال المصوونف   

ى ثالثة مفاعيل ، ويارة يتعدّو إلى اثنيل ، ووان ىد  ور يارة يتعدّو إل «أرو»
المتعد وووة إلوووى ثالثوووة   فنبّووو  علوووى أن هوووذ  األفعوووال الخمسوووة مثووول  [أرو]أوب 

المتووخرة ، وهوى  «أرو»السابقة ، وهى المتعد ة إلوى ثالثوة ، ب مثول  «أرو»

 المتعد ة إلى اثنيل.
* * * 

__________________ 

لدا مبنية للمجدول ، وىود يعودت إلوى مفعووليل بعود نائوب الفاعول ، وبعضودا لوجدت األفعال فيدا و

يجد المفعول الثانى والمفعول الثالث في  مفرن ل ، وبعضدا يجد فيو  المفعوول الثالوث جملوة وبيوت 

وشون ما لم  ذور  الشارح مل الشواهد وشون ما  ور  مندوا ، حتوى  (139رىم )الحار  بل حازة 

 ا . «ولم  سمع يعد دا إلى ثالثة صر حة»ر ا األنصارو   ىال شيد اإلسالم زو
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 الفاعل

 أيووووووووى »الفاعووووووول الّووووووووذو ومرفووووووووعى 

 (1) «نعووم الفتووى» «منيوورا وجدوو » «ز وود   
  

لما فرغ مل الكالم علوى نواسود اببتوداء شورع فوى  وور موا  طلبو  الفعول 
ب  فى البواب وسيويى الكالم على نائـ  وهو الفاعل ، أو نائب ـ  التاّم مل المرفوع

 الذو  لى هذا الباب.

فوّما الفاعل فدو   ابسم ، المسند إلي  فعل ، على طر قة فعول ، أو شوبد  
 «ىوام ز ود»، والمران بابسوم   موا  شومل الصور   ، نحوو    (2)، وحكم  الّرفع 

 والمؤّول
__________________ 

جووار ومجورور متعلووظ  «عىومرفوو»اسوم موصوول   خبوور المبتودأ  «الووذو»مبتودأ  «الفاعول»( 1)

فعل وفاعول ، ومرفووعى مضواف ، وجملوة الفعول والفاعول  «أيى ز د»بمحذوف صلة الموصول 

وج    فاعول بمنيور  «وجد »حال ، وهو اسم فاعل  «منيرا»بمتعلقايدا فى محل جر مضاف إلي  

 فعل وفاعل. «نعم الفتى»، ووج  مضاف والضمير مضاف إلي  

ع المفعول إ ا أمل اللبه ، وىد ورن عول العورب ىوولدم خورّ الثووب ( وىد  نصب الفاعل و رف2)

 المسمار ، وىولدم   وسر الزجاج الحجر. وىال األخطل  

 مثووووووووول القنافوووووووووذ هووووووووودّاجون ىووووووووود بلغوووووووووت 

 نجووووووووووران أو بلغووووووووووت سووووووووووو يدم هجوووووووووور   

  
 وىال عمر بل أبى ربيعة المخزومى  
 ألوووووووووووم يسوووووووووووول األطوووووووووووالل والمتربّعوووووووووووا

 ابوووووووووووووووبطل حليّوووووووووووووووات نوارس أربعووووووووووووووو   
  

 إلوووووى الّشووووورو مووووول وانو المغّموووووه بووووودّلت 

 معالمووووووووووو  وبوووووووووووال ونكبووووووووووواء زعزعوووووووووووا   

  
 وربما نصبوا الفاعل والمفعول جميعا ، وما ىال الراجز  

 ىوووووووووود سووووووووووالم الحيّووووووووووات منوووووووووو  القوووووووووودما

 األفعووووووووووووووووان والّشوووووووووووووووجاع الّشوووووووووووووووجعما   

  
 وربما رفعوهما جميعا ، وما ىال الشاعر  
 إّن موووووووووووول صووووووووووووان عقعقووووووووووووا لمشوووووووووووووم 

 صوووووووووان عقعقوووووووووان وبووووووووووم ويوووووووووف مووووووووول    
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 أو   ىيامك. «بعجبنى أن يقوم»ب  ، نحو   

أو  «ز د أخووك»ما أسند إلي  بير  ، نحو    «المسند إلي  فعل»بـ  فخرج
 أو ما هو فوى ىووة الجملوة ، نحوو   «ز د ىام»أو  «ز د ىام أبو »جملة ، نحو   

 «طر قة فعل على»وخرج بقولنا ـ  أو   هو «ز د ىائم»أو  «ز د ىائم بالم »

ضورب » ما أسند إلي  فعل على طر قة فعل ، وهو النائب عل الفاعول ، نحوو  
 .«ز د

__________________ 

وسيشير الشارح فى مطلع باب المفعول ب  إلى هذ  المسولة. ونتعر  هناك للكوالم عليدوا 

 مرة أخرو ، إن شاء هللا يعالى.

، وهوووم ب  جعلوووون  لوووك ىياسوووا ، وب  والمبوووي  لوووذلك ولووو  اعتموووانهم علوووى انفدوووام المعنوووى

  طرنون  فى والمدم.
ْفررُع هللاِ النَّرراسَ )وىوود  جوور لفووظ الفاعوول باضووافة المصوودر ، نحووو ىولوو  يعووالى    َِ أو  (َولَررْو ال 

 .«مل ىبلة الرجل امرأي  الوضوء»باضافة اسم المصدر ، نحو ىول  علي  الصالة والّسالم   
 لوك واجوب فوى أفعول الوذو علوى صوورة فعول األمور فوى وىد  جر الفاعل بالبواء الزائودة. و

 ونحو ىول الشاعر   (أَْسِمْع بِِهْم َوأَْبِصرْ )باب التعجب ، نحو ىول  يعالى.
 أخلوووووظ بوووووذو الّصوووووبر أن  ح وووووى بحاجتووووو  

 مووووووووودمل القووووووووورع لالبوووووووووواب أن  لجوووووووووواو   

  

ل القليول فوى ومو (َُعرى بِراهللِ َلرِهيداً )نحوو ىولو  يعوالى    «وفوى»وهو وثير بالب فى فاعل 

 فاعل وفى يجرن  مل الباء ، وما فى ىول سحيم الر احى  
 عميووووووووووووورة ونّع إن يجّدوووووووووووووزت باز وووووووووووووا

 وفووووووى الّشوووووويب واإلسووووووالم للموووووورء ناهيوووووووا   

  
 بير مجرور بالباء. «الشيب»وهو ىول   «وفى»فقد جاء بفاعل 

 لشاعر  و شذ جر الفاعل بالباء فيما عدا أفعل فى التعجب وفاعل وفى ، و لك نحو ىول ا
 لووووووووووووووم  اييووووووووووووووك واألنبوووووووووووووواء ينمووووووووووووووى أ

 بموووووووووووا بىوووووووووووت لبوووووووووووون بنوووووووووووى ز وووووووووووان   

  
زائودة ، ومووا   موصووول اسومى فاعوول  ووويى ، فوى بعووض يخر جووات هووذا  «بمووا»فالبواء فووى 

 البيت.
مرا جاَءنرا ) وىد  جر الفاعل بمل الزائدة إ ا وان نكرة بعد نفى أو شبد  ، نحو ىول  يعوالى  

 رفوع بضمة مقدرة على الراج  ، فاحفظ  لك ول .والفاعل حينوذ م (ِمْن بَِشيرٍ 
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،  «ىووائم الّز وودانأ»والمووران بشووب  الفعوول المووذوور   اسووم الفاعوول ، نحووو   

عجبوت مول »والمصدر ، نحوو    «ز د حسل وجد »والصفة المشبدة ، نحو   
وال ورف والجوار  «هيدوات العقيوظ»واسوم الفعول ، نحوو    «ضرب ز د عمورا

وأفعول التفضويل  «فى الدار بالموا »أو  « د عندك أبو ز»والمجرور ، نحو   

فوبو    مرفوع باألفضل ، وإلى ما  ور أشوار  «مررت باألفضل أبو » ، نحو.
 .«إلدـ  ومرفوعى أيى»المصنف بقول    

والمران بالمرفوعيل ما وان مرفوعا بالفعل أو بما  شب  الفعل ، وما يقدم 

ل   أحدهما ما رفع بفعل متصرف ، نحو    ور  ، ومثّل للمرفوع بالفعل بمثالي
ومثول  «نعوم الفتوى»والثانى موا رفوع بفعول بيور متصورف ، نحوو    «أيى ز د»

 .«منيرا وجد »للمرفوع بشب  الفعل بقول    

* * * 

 بعووووووود فعووووووول فاعووووووول ، فوووووووان ظدووووووورو

(1)فدووووووووووو ، وإّب فضوووووووووومير اسووووووووووتتر    
 

  
__________________ 

 «فاعول»مضاف إليو   «فعل»و ر مقدم ، وبعد مضاف ، ظرف متعلظ بمحذوف خب «وبعد»( 1)

فعل ما  ، فعل الشرط ، وفاعل  ضمير مستتر فيو  جووازا  «ظدر»شرطية  «فان»مبتدأ مؤخر 

الفاء لورب  الجوواب بالشورط ، هوو   مبتودأ ، وخبور  محوذوف ،  «فدو»يقد ر  هو  عون إلى فاعل 

الوواو  «وإب»ى محول جوزم جوواب الشورط مثال ، والجملوة فو «فان ظدر فدو المطلوب»والتقد ر 

عاطفة ، وإن   شرطية ، وب   نافية ، وفعل الشرط محذوف  ودل عليو  موا ىبلو  ، والتقود ر   وإب 

الفاء لورب  الجوواب بالشورط ، ضومير   خبور لمبتودأ محوذوف ، والتقود ر   فدوو  «فضمير»  در 

موع فاعلو   «اسوتتر»ط ، وجملوة ضمير ، والجملة مل المبتدأ والخبر فى محول جوزم جوواب الشور

 المستتر في  فى محل رفع صفة لضمير.

وهذا البيوت  شوير إلوى حكمويل مول أحكوام الفاعول ، أولدموا أن الفاعول  جوب أن  كوون بعود 

 الفعل ، فال  جوز عند  يقد م الفاعل ، وهذا هو الذو  ور  الشارح
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ىام الز دان ، »نحو ـ  وهو الفعل أو شبد ـ  حكم الفاعل التوّخر عل رافع 

وب  جوووز يقد موو  علووى رافعوو    فووال يقووول    «وز وود ىووائم بالمووا  ، وىووام ز وود
علووى أن  كووون  «ز وود ىووام»، وب  «ز وود بالمووا  ىووائم»، وب  «الز وودان ىووام»

فوواعال مقوودّما ، بوول علووى أن  كووون مبتوودأ ، والفعوول بعوود  رافووع لضوومير  «ز وود»

لبصوور يل ، وأمووا الكوفيووون وهووذا مووذهب ا «ز وود ىووام هووو»مسووتتر ، والتقوود ر 
 .(1)فوجازوا التقد م فى  لك ول  

__________________ 

وثانى الحكميل أن  ب  جوز حذف الفاعل ، بل إموا  «إلدـ  حكم الفاعل التوخر عل رافع »بقول    

أن  كووون ملفوظووا بوو  ، وإمووا أن  كووون ضووميرا مسووتترا ، وهووذا هووو الووذو  ووور  الشووارح بقولوو    

ولويه هوذا الحكووم  «إلوود ، إلوى أن الفعول وشوبد  ب بود لوو  مول مرفووعـ    فوان ظدوروأشوار بقولو»

 (.466،  1اىرأ الدامشة )مطرنا ، بل ل  استثناء سنذور  فيما بعد 

( استدل الكوفيوون علوى جوواز يقود م الفاعول علوى رافعو  ، بوورون  عول العورب فوى نحوو ىوول 2)

 الزباء  

 مووووووووووووووا للجمووووووووووووووال مشوووووووووووووويدا وئيوووووووووووووودا

 ملووووووووووووووووووول أم حد وووووووووووووووووووداأجنووووووووووووووووووودب  ح   

  
جوار  مرفوعا ، ىالوا   موا   اسوم اسوتفدام مبتودأ ، وللجموال   «مشيدا»فى روا ة مل روو 

ـ  وهووو وئيوودا اآليووىـ  ومجوورور متعلووظ بمحووذوف خبوور المبتوودأ ، مشووى   فاعوول يقوودم علووى عاملوو 

ومشى مضاف والضومير العائود إلوى الجموال مضواف إليو  ، ووئيودا   حوال مول الجموال منصووب 

 فتحة ال اهرة ، ويقد ر الكالم   أو شىء ثابت للجمال حال ووندا وئيدا مشيدابال
أن الفعول  واستدل البصر ون على أن  ب  جوز يقد م الفاعل على فعل  بوجديل ، أحودهما  

وفاعل  وجزأ ل لكلمة واحدة متقدم أحدهما على اآلخر وضعا ، فكما ب  جووز يقود م عجوز الكلموة 

يقد م الفاعل علوى فعلو  ، وثانيدموا   أن يقود م الفاعول  وىوع فوى اللوبه بينو   على صدرها ب  جوز

أرنت أووووان يقوود م الفاعوول جووائزا لووم  وودر السووامع »ز وود ىووام »وبوويل المبتوودأ ، و لووك أنووك إ ا ىلووت 

اببتداء بز د واإلخبار عن  بجملة ىام وفاعل  المستتر ، أم أرنت إسنان ىام المذوور إلى ز ود علوى 

 وب ؟ل ، وىام حينوذ خال مل الضميرأن  فاع
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ـ  وهى صورة اإلفورانـ  وي در فائدة الخالف فى بير الصورة األخيرة

 «الز دان ىام ، والز دون ىوام»  فتقول على مذهب الكوفييل    «ز د ىام»نحو 
،  «الز ودان ىاموا ، والز ودون ىواموا»وعلى مذهب البصر يل  جب أن يقوول   

وبعد » فعل ، و كونان هما الفاعليل ، وهذا معنى ىول   فتويى بولف وواو فى ال

 .«فعل فاعل
إلووى أن الفعوول وشووبد  ب بوودّ لوو  موول  «إلوودـ  فووان ظدوور»وأشووار بقولوو    

وإن لم   در فدوو ضومير  «ىام ز د»، فان ظدر فال إضمار ، نحو  (1)مرفوع 

 أو   هو. «ز د ىام»، نحو 
* * * 

__________________ 

لتيل فرىووا   فووان جملووة الفعوول وفاعلوو  يوودل علووى حوودو  القيووام بعوود أن لووم  كوول ، شووك أن بوويل الحووا

وجملة المبتدأ وخبر  الفعلى يودل علوى الثبووت وعلوى يوويود إسونان القيوام لز ود ، وب  جووز إبفوال 

هذا الفرّ بانعاء أن  مما ب  تعلظ ب  المقصون مل إفانة إسنان القيام لز د على جدة وىوعو  منو  ، 

ما  تعلظ ب  بر  أهول البالبوة الوذ ل  بحثوون عول معوان للتراويوب بيور المعوانى األوليوة وأن  م

 التى يدل عليدا األلفاظ مع ىطع الن ر عل التقد م والتوخير ونحوهما.

وأجابوا عما استدل ب  الكوفيون بون البيت  حتمل بير ما  وروا مول وجوو  اإلعوراب   إ  

حال مل فاعل فعول محوذوف  «وئيدا»و ير مضاف إلي  ، مشى ، مبتدأ ، والضم» جوز أن  كون 

، والتقود ر   مشويدا   دور وئيودا ، وجملووة الفعول المحوذوف وفاعلو  فووى محول رفوع خبور المبتوودأ ، 

 ومتى وان البيت محتمال لم  صل  نليال.
( بعض األفعال ب  حتاج إلى فاعل   فكوان علوى الشوارح أن  سوتثني  مول هوذا العمووم ، ونحول 1)

 لك ثالثة مواضع مل هذ  القبيل   نذور

 الفعل المؤود فى نحو ىول الشاعر   (األول)

 * أياك أياك الاّلحقون احبه احبه*
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 جووووووووووّرن الفعوووووووووول إ ا مووووووووووا أسوووووووووونداو

 (1) «فووواز الّشوووددا»ووووـ  بثنووويل أو جموووع   
  

 ىوووووووود  قووووووووال   سووووووووعدا ، وسووووووووعدوا ، و

(2)مسووووند ـ  بعوووودـ  الفعوووول للّ وووواهرو   
 

  

 مثنّوى ، أو مجمووعـ  أن  إ ا أسند الفعل إلى ظاهر مذهب جمدور العرب

وجب يجر د  مل عالمة يدل على التثنيوة أو الجموع ، فيكوون وحالو  إ ا أسوند ـ 
، ومووا  «ىووام الز ودان ، وىووام الز ودون ، وىامووت الدنودات»إلوى مفوورن   فتقوول   

 ، «ىاما الز دان»وب يقول على مذهب هؤبء    «ىام ز د»يقول   
__________________ 

الزائوودة فووى نحووو ىووول الشوواعر ، وىوود أنشوودنا  مووع ن ووائر  فووى بوواب وووان  «وووان» (الثووانى)

 وأخوايدا عند الكالم على مواضع ز انيدا.

 هلل نّر أنوووووووووووو شوووووووووووروان مووووووووووول رجووووووووووول 

 مووووووووا وووووووووان أعرفوووووووو  بالوووووووودّون والّسووووووووفل    

  
 بناء على الراج  عند المحققيل مل أن وان الزائدة ب فاعل لدا.

الفعول المكفوووف بموا ، نحوو ىلمووا ، وطالموا ، ووثور مووا ، بنواء علوى مووا  هوب إليوو   (الثالوث)

 سيبو  .

مصوودر ة سووابكة لمووا بعوودها  «طالمووا نديتووك»فووى نحووو  «مووا»وموول العلموواء موول  ووزعم أن 

 بمصدر هو فاعل طال ، والتقد ر   طال نديى إ اك.
فيوو  وجوبوا يقود ر  أنووت  الوواو عاطفوة ، جوورن   فعول أمور ، وفاعلوو  ضومير مسوتتر «وجورن»( 1)

فعول موا   «أسوندا»زائودة  «موا»ظورف يضومل معنوى الشورط  «إ ا»مفعول بو  لجورن  «الفعل»

مبنى للمجدول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى الفعل ، والجملة مول 

أو »بوسوند جوار ومجورور متعلوظ  «بثنويل»إليدوا  «إ ا»أسند ونائب فاعل  فى محول جور باضوافة 

الكواف جوارة لقوول محوذوف ، وجملوة الفعول والفاعول  «وفواز الشوددا»معطوف على اثنيل  «جمع

 فى محل نصب بذلك المجرور المحذوف ، وأصل الكالم   و لك وائل وقولك فاز الشدداء.

ىصود لف دموا    «سوعدا وسوعدوا»فعل مضوارع مبنوى للمجدوول  « قال»حرف يقليل  «وىد»( 2)

 «لل وواهر ، بعوود»الووواو للحووال ، والفعوول   مبتوودأ  «والفعوول»ل ومعطوووف عليوو  نائووب عوول الفاعوو

 خبر المبتدأ ، والجملة مل المبتدأ وخبر  فى محل نصب حال. «مسند»متعلقان بمسند اآليى 
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فتووويى بعالمووة فووى الفعوول الرافووع  «ىموول الدنوودات»، وب  «ىوواموا الز وودون»وب 

مول ـ  وعوا بو  ، وموا ايصول بالفعوللل اهر ، علوى أن  كوون موا بعود الفعول مرف
حروف يدّل على يثنية الفاعل أو جمعو  ، بول علوى ـ  األلف ، والواو ، والنون.

أن  كون ابسم ال اهر مبتدأ مؤخرا ، والفعل المتقودم وموا ايّصول بو  اسوما فوى 

 موضع رفع ب  ، والجملة فى موضع رفع خبرا عل ابسم المتوخر.
ون ما ايصل بالفعل مرفوعا ب  وما يقدم و حتمل وجدا  خر ، وهو أن  ك

أعنى األلف ، والواو ـ  ، وما بعد  بدل مما ايصل بالفعل مل األسماء المضمرة

 ـ ، والنون
وهم بنو الحار  بل وعب ، وما نقل الصفّار ـ  ومذهب طائفة مل العرب

أيوى فيو  ـ  مثنى ، أو مجمووعـ  أن الفعل إ ا أسند إلى ظاهرـ  فى شرح الكتاب

ىاما الز دان ، وىاموا الز دون »  فتقول    (1)المة يدّل على التثنية أو الجمع بع
فتكون األلف والواو والنون حروفا يدّل على التثنية والجموع  «، وىمل الدندات

 (2)حرفا يدّل على التونيث عند جميع العرب  «ىامت هند»، وما وانت التاء فى 

 «ىاموت»بـ  «هند»ع ب  ، وما اريفعت ، وابسم الذو بعد الفعل المذوور مرفو
 ، ومل  لك ىول   

__________________ 

( وليه اإلييان بعالمة التثنية إ ا وان الفاعول مثنوى أو بعالموة الجموع إ ا ووان الفاعول مجموعوا 1)

 واجبا عند هؤبء ، بل إندم ربما جاءوا بالعالمة ، وربما يرووها.

 التثنية والجمع مل ثالثة أوج    ( الفرّ بيل عالمة التونيث وعالمة2)

 قووال   هووم ـ  األول   أن لحوواّ عالمووة التثنيووة والجمووع لغووة لجماعووة موول العوورب بوعيوواندم

 وأما إلحاّ ياء التونيث فلغة جميع العرب.ـ  طيىء ، و قال   هم أزنشنوءة
ب الثانى   أن إلحواّ عالموة التثنيوة والجموع عنود مول  لحقدوا جوائز فوى جميوع األحووال ، و

  كون واجبا أصال   فوما إلحاّ عالمة التونيث فيكون واجبا إ ا وان الفاعل
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 ـ  (142)

 يوووووووووولّى ىتوووووووووال الموووووووووارىيل بنفسووووووووو  

 ىووووووووووود أسووووووووووولما  مبعووووووووووود وحمووووووووووويم و   

  
__________________ 

ضوميرا متصوال لمؤنوث مطلقوا ، وإ ا ووان الفاعول اسووما ظواهرا حقيقوى التونيوث ، علوى موا سوويويى 

 هذا الباب. بيان  ويفصيل  فى

الثالث   أن احتياج الفعل إلى عالمة التونيث أىوو مل احتياج  إلوى عالموة التثنيوة والجموع 

  ألن الفاعل ىود  كوون مؤنثوا بودون عالموة و كوون ابسوم موع هوذا مشوتروا بويل الموذور والمؤنوث 

بودون  وز د وهند   فقد سمى بكل مل ز د وهند مذور وسمى بكل مندموا مؤنوث ، فوا ا  وور الفعول

عالمة التونيث لوم  علوم أمؤنوث فاعلو  أم موذور ، فوموا المثنوى والجموع فانو  ب  مكول فيدموا احتموال 

 المفرن.
البيت لعبيد هللا بل ىيه الرىيات ،  رثى مصعب بل الزبير بول العووام رضوى هللا عندموا ، ـ  142

الخالفوة األمو وة  ووان عبيد هللا بل ىيه هذا مل شيعة الزبيور يل ، وووان مصوعب ىود خورج علوى

 مع أخي  عبد هللا بل الزبير ، وعبيد هللا بل ىيه الرىيات هو الذو  قول  

 ويووووووووف نووووووووومى علووووووووى الفووووووووراش ولّمووووووووا

  ؟يشوووووووووووومل الّشووووووووووووام بووووووووووووارة شووووووووووووعواء   
  

 يووووووووذهل الّشوووووووويد عوووووووول بنيوووووووو  ، ويبوووووووودو 

 عووووووووووووول براهوووووووووووووا العقيلوووووووووووووة العوووووووووووووذراء   

  
 ت الشاهد ، وأول رثائدا ىول   ولما ىتل مصعب بل الزبير ىال ولمة  رثي  بدا ، مندا بي

 لقووووووووود أور  المصووووووووور ل حزنوووووووووا و لّوووووووووة

 ىتيوووووووووووووول بوووووووووووووود ر الجوووووووووووووواثليظ مقوووووووووووووويم    

  
أران بوو   «مبعود»الخووارجيل عول الوود ل وموا  خورج السوودم مول الرميووة  «الموارىيل»اللغوة   

 خذب  ، ولم  عينا . «أسلما »الصد ظ الذو  دتم ألمر صد ق   «وحميم»األجنبى 
فعل ما  ، وفاعل  ضمير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون علوى  «يولى»اإلعراب   

جوار  «بنفسو »مضواف إليو   «الموارىيل»و مفعول بو  لتوولى ، وىتوال مضواف ،  «ىتال»مصعب 

ومجوورور متعلووظ بتووولى ، أو البوواء زائوودة ، ونفووه   يوويوود للضوومير المسووتتر فووى يووولى ، ونفووه 

الواو للحوال ، ىود   حورف يحقيوظ  «وىد»ي  مضاف وضمير الغائب العائد إلى مصعب مضاف إل

أسلم   فعل ما  ، واأللف حرف نال على التثنيوة ، والدواء ضومير الغائوب العائود إلوى  «أسلما »

الوواو حورف عطوف ، حمويم   معطووف  «وحمويم»فاعول أسولم  «مبعود»مصعب مفعول ب  ألسلم 

 على مبعد.
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 وىول   
 ـ  (143)

  لوموووووووووننى فووووووووى اشووووووووتراء النّخووووووووا

 أهلووووووووووووووووى   فكلّدووووووووووووووووم  عووووووووووووووووذل ل    

  
__________________ 

حيث وصل بالفعل ألف التثنية مع أن الفاعول  «وىد أسلما  مبعد وحميم»الشاهد في    ىول  

وسويويى لدوذا الشواهد  .«وىد أسلم  مبعد وحميم»اسم ظاهر. ووان القياس على الفصحى أن  قول 

 .144 و 143ن ائر فى شرح الشاهد ل اآليييل رىم 

 هذا البيت مل الشواهد التى لم  عينوا ىائلدا ، وبعد  ىول   ـ  143

 أهوووووووووووووول الّووووووووووووووذو بوووووووووووووواع  لحونوووووووووووووو  و

 ومووووووووووووووووووووا لحووووووووووووووووووووى البووووووووووووووووووووائع األّول    

  
ـ  بووزان ىوال  قوول ىووبـ  يقول   بم فالن فالنا على وذا  لوم  لوموا « لوموننى»اللغة   

ـ  بفوت  فسوكونـ  العذل « عذل»او بتشد د الوـ  ولومة ، ومالمة ، وإ ا أرنت المبالغة ىلت   لوم 

ـ  مثول نعوا   ودعو ـ  يقوول   لحوا فوالن فالنوا  لحوو  « لحونو »هو اللوم ، وفعل  مل باب ضرب 

 إ ا بم  وعذل .ـ  مثل ندا   ندا ـ  ولحا   لحا 
فعوول مضووارع مرفوووع بثبوووت النووون ، والووواو حوورف نال علووى  « لوموووننى»اإلعووراب   

جوار ومجورور متعلوظ بيلووم ،  «فوى اشوتراء»، والياء مفعوول بو  ليلووم  الجماعة ، والنون للوىا ة

أهول   فاعوول  لوووم ، وأهول مضوواف و وواء  «أهلووى»مضواف إليوو   «النخيوول»و واشوتراء مضوواف ، 

فعوول  « عووذل»مضوواف إليوو   ووول   مبتوودأ ، وووول مضوواف ، وهووم   «فكلدووم»المووتكلم مضوواف إليوو  

مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى وول مضارع مرفوع بالضمة ال واهرة ، وفاعلو  ضومير 

 الواىع مبتدأ ، والجملة مل  عذل وفاعل  فى محل رفع خبر المبتدأ.
حيث وصل واو الجماعوة بالفعول ، موع أن الفاعول  «. أهلى..  لوموننى»الشاهد في    ىول  

 اسم ظاهر مذوور بعد الفعل ، وهذ  لغة طيىء ، وىيل   لغة أزن شنوءة.
   (وهو أبو فراس الحمدانى)ة مع هذا الشاهد والذو ىبل  ىول الشاعر وبذور النحا

 نووووووووووووووووووووووتج الّربيووووووووووووووووووووووع محاسوووووووووووووووووووووونا

 ألقحندووووووووووووووووووووا بووووووووووووووووووووّر الّسووووووووووووووووووووحائب    

  
 وهو مل شعراء اليتيمة   «يميم»ومثل  ىول 

 إلوووووووى أن رأ وووووووت الووووووونّجم وهوووووووو مغوووووووّرب 

 أىووووووبلل را ووووووات الّصووووووباح موووووول الّشوووووورّ و   

  
 مع أن الفاعل اسم ظاهر مذوور بعد  ،فقد وصل ول مندما نون النسوة بالفعل ، 
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 وىول   
 ـ  (144)

 رأ وووول الغوووووانى الّشوووويب بح بعارضووووى 

 فوعرضووووول عنّوووووى بالخووووودون النّواضووووور   

  
__________________ 

فوى الثوانى ، وووذلك ىوول عمورو بول  «را ات الصوباح»و فى األول ،  «بر السحائب»وهو ىول  

 ملق   

 ألفيتوووووووووووووووا عينووووووووووووووواك عنووووووووووووووود القفوووووووووووووووا

 فوووووووووووووووولى لوووووووووووووك  ا واىيوووووووووووووو   أولوووووووووووووى   

  
مع وون  مسوندا إلوى المثنوى الوذو هوو ىولو   «ألفيتا»فقد وصل ألف ابثنيل بالفعل فى ىول  

 ووذلك ىول عروة بل الورن   «عيناك»
 أحقوووووووووووووووووورهم وأهوووووووووووووووووووندم عليوووووووووووووووووو  و

 إن وانوووووووووووووا لووووووووووووو  نسوووووووووووووب وخيوووووووووووووورو   

  
د عطوف أحودهما مع وون  مسندا إلوى اثنويل ىو «وانا»فقد ألحظ ألف ابثنيل بالفعل فى ىول  

 ومثل  ىول اآلخر   «نسب وخير»على اآلخر ، و لك ىول  
 نسووووووووووووويا حووووووووووووووايم وأوس لووووووووووووودن فووووووووووووووا

 ضووووووت عطا وووووواك  ووووووا ابوووووول عبوووووود العز ووووووز   

  
موع موا أنشودنا  مول بيوت عمورو بول ـ  وهذا «نسيا حايم وأوس»ومحل ابستشدان فى ىول  

، وسوويويى لدووذ  المسووولة   وودل علووى أن شووون نائووب الفاعوول فووى هووذ  المسووولة وشووون الفاعوولـ  ملقوو 

 اآليى. 144شواهد أخرو فى شرح الشاهد 
 البيت ألبى عبد الرحمل محمد بل عبد هللا العتبى ، مل ولد عتبة بل أبى سفيان.ـ  144

ظدور  «بح»جمع بانية ، وهى هنا التوى اسوتغنت بجمالدوا عول الز نوة  «الغوانى»اللغة   

 جمع ناضر. هى الحسل والرواء ، والنواضر  الجميلة ، موخو  مل النضرة ، و «النواضر»
رأو   فعوول مووا  ، وهووى هنووا بصوور ة ، والنووون حوورف نال علووى  «رأ وول»اإلعووراب   

فعوول مووا  ، وفاعلوو   «بح»مفعووول بوو  لوورأو  «الشوويب»فاعوول رأو  «الغوووانى»جماعووة اإلنووا  

عوار    الباء حرف جور ، و «بعارضى»ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون على الشيب 

 مجرور بالباء ، والجار والمجرور متعلظ بالح ، وعار  مضاف ،
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حرف  «أسلما »واأللف فى  «أسلما »مرفوعان بقول   «مبعد وحميم» ـف

 « لوموووننى»مرفوووع بقولوو   «أهلووى» وودّل علووى وووون الفاعوول اثنوويل ، ووووذلك 
والنووون  «رأ وول»بووـ  مرفوووع «الغوووانى»و والووواو حوورف  وودّل علووى الجمووع ، 

وىود »ف  دّل على جمع المؤنث ، وإلوى هوذ  اللغوة أشوار المصونف بقولو    حر

 .«إلى  خر البيتـ   قال سعدا وسعدوا
ومعنا  أن  ىد  ؤيى فى الفعل المسند إلى ال اهر بعالمة يدّل علوى التثنيوة 

 بون  لك ىليل ، واألمر وذلك. «وىد  قال»، أو الجمع   فوشعر ىول  

 لينب  على أن مثل هذا الترويب «هر بعد مسندوالفعل لل ا»وإنما ىال   
__________________ 

جوواران ومجووروران  «عنووى ، بالخوودون»فعوول وفاعوول  «فوعرضوول»و وواء المووتكلم مضوواف إليوو  

 صفة للخدون. «النواضر»متعلقان بوعر  

فوان الشوواعر ىود وصول الفعوول بنوون النسوووة فوى ىولوو   «رأ ول الغوووانى»الشواهد فيو    ىولوو  

وما أوضحنا  فى اإلعوراب ، ومثلو   «الغوانى» ور الفاعل ال اهر بعد  ، وهو ىول   مع «رأ ل»

 ىول اآلخر  
 فونرونووووووووووووووووووو  خابيووووووووووووووووووو  فخذلنووووووووووووووووووو  

 أب إّن عووووووووورّ الّسووووووووووء ب بووووووووودّ مووووووووودرك    

  
 الذو سبظ فى باب إن وأخوايدا وىول الشاعر   99ومل شواهد المسولة الشاهد رىم 

 نصووووووروك ىووووووومى   فوووووواعتززت بنصوووووورهم 

 لوووووووووو أنّدوووووووووم خوووووووووذلوك ونوووووووووت  لووووووووويالو   

  
مع أن هوذا الفعول  «نصروك»بالفعل فى ىول  ـ  وهى الواوـ  فقد ألحظ عالمة جمع الذوور

 .«ىومى»مسند إلى فاعل ظاهر بعد  ، وهو ىول  
وىد ورن فى الحد ث وثير على هوذ  اللغوة   فمول  لوك موا جواء فوى حود ث وائول بول حجور 

 تعواىبون »وىولو   « خورجل العوايوظ و وات الخودون»وىولو   «ووىعتا روبتا  ىبول أن يقعوا وفوا »

وسوونتكلم علوى هووذا الحود ث األخيوور بعود هووذا والموا خاصووا  «فويكم مالئكووة بالليول ومالئكووة بالندوار

 .«لغة  تعاىبون فيكم مالئكة»  ألن ابل مالك  سمى هذ  اللغة  (473فى ،  1ان ر الدامشة )
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دا إلى ال اهر الذو بعد  ، وأموا إ ا جعلتو  إنما  كون ىليال إ ا جعلت الفعل مسن

وجعلت ال اهر مبتودأ ، ـ  مل األلف ، والواو ، والنونـ  مسندا إلى المتصل ب 
أو بدب مل الضمير   فال  كون  لوك ىلويال ، وهوذ  اللغوة القليلوة هوى التوى  عبور 

 ، و عبّر عندا المصنف فى وتب  بلغة «أولونى البرابيث»عندا النحو ون بلغة 

فاعوول  «البرابيووث»فووـ  ، (1) « تعوواىبون فوويكم مالئكووة باللّيوول ومالئكووة بالنّدووار»
 هكذا زعم المصنف. « تعاىبون»فاعل  «مالئكة»و  «أولونى»

* * * 

  رفوووووووووع الفاعووووووووول فعووووووووول أضووووووووومراو

 (2) ؟«مول ىورا»فوى جوواب  «ز د»ومثل    
  

__________________ 

الحوود ث ، و لووك علووى اعتبووار أن الووواو فووى ( ىوود استشوودد ابوول مالووك علووى هووذ  اللغووة بدووذا 1)

وهوو الفاعول موذوور بعود الفعول المتصول بوالواو ،  «مالئكة»و عالمة جمع الذوور ،  « تعاىبون»

وىد يكلم على هذا ابستدبل ىوم ، مل المؤلفيل ، وىالوا   إن هذ  الجملة ىطعة مل حود ث مطوول 

إن هلل مالئكة  تعواىبون فويكم   »و ، وأصل  ، وىد روو هذ  القطعة مالك رضى هللا عن  فى الموط

 « تعواىبون»فا ا ن ورت إلوى الحود ث المطوول وانوت الوواو فوى  «مالئكة بالليل ، ومالئكة بالندار

ليسوت عالمووة علوى جمووع الووذوور ، ولكندوا ضوومير جماعوة الووذوور ، وهووى فاعول ، وجملووة الفعوول 

وع بعود  لويه فواعال ، ولكنو  مول جملوة المرفو «مالئكوة»و وفاعل  صفة لمالئكة الوافع اسوم إن ، 

مستونفة القصد مندا يفصيل ما أجمل أوب ، فدوو خبور مبتودأ محوذوف ، ولوورون هوذا الكوالم علوى 

 ر د أن  برأ مل يبعتو   «هكذا زعم المصنف»هذا ابستدبل يجد الشارح  قول فى  خر يقر ر    

الوك بول أنوه فوى الموطوو ، بودون التفوات ، ولقائل أن  قول   إن ابسوتدبل بالقطعوة التوى رواهوا م

 إلى الحد ث المطول المروو فى روا ة أخرو.

فعوول  «أضوومرا»فاعوول  رفووع  «فعوول»مفعووول بوو  ليرفووع  «الفاعوول»فعوول مضووارع  «و رفووع»( 2)

مووا  مبنووى للمجدووول ، ونائووب الفاعوول ضوومير مسووتتر فيوو  جوووازا يقوود ر  هووو  عووون إلووى فعوول ، 

 الكاف «ومثل»عل ى محل رفع صفة لفوالجملة مل أضمر ونائب فاعل  ف
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مل » إ ا نّل نليل على الفعل جاز حذف  ، وإبقاء فاعل  ، وما إ ا ىيل لك  

وىود  حوذف الفعول وجوبوا ، وقولو   «ىورأ ز ود»التقد ر    «ز د»فتقول    ؟«ىرأ
ََ )يعووالى    يَن اْسررتَجاَر ُِ فاعوول بفعوول محووذوف  «أحوود»فووـ  (َوإِْن أََحررٌد ِمررَن اْلُمْشررِر

، ووذلك ول اسوم مرفووع  «[أحد استجارك]وإن استجارك »با ، والتقد ر وجو

فانو  مرفووع بفعول محوذوف وجوبوا ، ومثوال  لوك فوى  «إ ا»أو  «إن»وىع بعد 
فاعول بفعوول محووذوف ،  «السووماء»فوـ  (إِذَا السَّرماُء اْنَشررقَّتْ )ىولو  يعووالى    «إ ا»

،  (1)ور النحووو يل وهووذا مووذهب جمدوو «إ ا انشووقّت الّسووماء انشووقّت»والتقوود ر 

 وسيويى الكالم على هذ  المسولة فى باب ابشتغال ، إن شاء هللا يعالى.
* * * 

__________________ 

 «فى جوواب»فاعل بفعل محذوف ، والتقد ر   ىرأ ز د  «ز د»زائدة ، مثل   خبر لمبتدأ محذوف 

فعوول مووا  ،  «ىوورا»اسووم اسووتفدام مبتوودأ  «موول»جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف حووال موول ز وود 

وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى مل ابستفدامية الواىعة مبتودأ ، والجملوة فوى 

 محل رفع خبر المبتدأ.

 ( خالصة القول فى هذ  المسولة أن فيدا ثالثة مذاهب  1)

أولدا   موذهب جمدوور البصور يل ، وحاصول  أن ابسوم المرفووع بعود إن وإ ا الشورطيتيل 

 بفعل محذوف وجوبا  فسر  الفعل المذوور بعد  ، وهو الذو ىرر  الشارح.فاعل 
والمذهب الثانى   مذهب جمدوور النحواة الكووفييل ، وحاصول  أن هوذا ابسوم المرفووع بعود 

 إن وإ ا الشرطيتيل فاعل بنفه الفعل المذوور بعد  ، وليه فى الكالم محذوف  فسر .
فو  ، وحاصول  أن ابسوم المرفووع بعود إن وإ ا المذهب الثالوث   موذهب أبوى الحسول األخ

الشرطيتيل مبتدأ ، وأن الفعل المذوور بعد  مسند إلى ضمير عائد على  لك ابسوم ، والجملوة مول 

  لك الفعل وفاعل  المضمر في  فى محل رفع خبر المبتدأ ، فال حذف وب يقد م وب يوخير.
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 يووووووواء يونيوووووووث يلوووووووى الماضوووووووى ، إ او

 (1) «أبووت هنوود األ و»ـ ووو وووان ألنثووى ،   
  

__________________ 

 فوما سبب هذا ابختالف فيرجع إلى أمر ل  
األموور األول   هوول  جوووز أن يقووع الجملووة ابسوومية بعوود أنوات الشوورط   فووالجمدور موول 

الكووفييل والبصوور يل علووى أنوو  ب  جوووز  لوك ، ولووو وىووع فووى الكووالم موا ظوواهر   لووك فدووو مووؤول 

 بوواألناة ، بيوور أن البصوور يل ىووالوا   الفعوول المقوودر ايصووال  بوواألناة ، فعوول بتقوود ر الفعوول متصووال

محذوف  رشد إلي  الفعل المذوور ، وأما الكوفيون فقالوا   الفعل المقودر ايصوال  بواألناة هوو نفوه 

مول نون ـ  الفعل المذوور بعد ابسم. و هب أبو الحسل األخف  إلى أن   جوز فى إن وإ ا خاصة

أن يقووع بعوودهما الجموول ابسوومية ، وعلووى هووذا لسوونا فووى حاجووة إلووى يقوود ر ـ  الشوورطسووائر أنوات 

 محذوف ، وب إلى جعل الكالم على التقد م والتوخير.
فوذهب الكوفيوون إلوى جوواز  لوك    ؟واألمر الثانى   هل  جوز أن  تقدم الفاعول علوى فعلو 

متووخر ، و هوب جمدوور البصور يل ولدذا جعلوا ابسم المرفوع بعد األناييل فواعال بوذلك الفعول ال

فلدوذا اضوطروا ـ  فعال وان هذا الرافع أو بيور فعولـ  إلى أن الفاعل ب  جوز أن  تقدم على رافع 

 إلى يقد ر فعل محذوف  فسر  الفعل المذوور ليريفع ب   لك ابسم.
مووذهب األخفوو  إلووى ـ  والعالمووة الصووبانـ  وىوود نسووب جماعووة موول متوووخرو المووؤلفيل

 والصواب ما ىدمنا  ور  الكوفييل.
 157وبعد ، فان ر ما  ويى لنا يحقيق  فى شرح الشاهد 

فعوول مضووارع ، والفاعوول  «يلووى»مضوواف إليوو   «يونيووث»و مبتوودأ ، ويوواء مضوواف ،  «ويوواء»( 1)

ضمير مستتر في  جوازا يقود ر  هوى  عوون إلوى يواء يونيوث ، والجملوة فوى محول رفوع خبور المبتودأ 

فعوول مووا  ، واسووم   «وووان»ظوورف يضوومل معنووى الشوورط  «إ ا»مفعووول بوو  لتلووى  «الماضووى»

جار ومجورور  «ألنثى»ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى الماضى ، وخبر  محذوف 

الكواف جوارة لقوول  «ووبوت هنود األ و»المحذوف ، أو إ ا وان مسندا ألنثى  «وان»متعلظ بخبر 

دأ محذوف   أو و لك وايل وقولوك   وموا محذوف ، والجار والمجرور متعلظ بمحذوف خبر لمبت

 بعد الكاف فعل وفاعل ومفعول ب  ، والجملة فى محل نصب بذلك المقول المحذوف.
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إ ا أسند الفعل الماضى إلى مؤنّث لحقت  ياء ساونة يدّل على وون الفاعل 

ىامت هند ، وطلعوت »مؤنثا ، وب فرّ فى  لك بيل الحقيقّى والمجازّو ، نحو 
لكل لدا حالتان   حالة لوزوم ، وحالوة جوواز ، وسويويى الكوالم علوى ،  «الشمه

  لك.

* * * 

 إنّموووووووووووا يلوووووووووووزم فعووووووووووول مضووووووووووومرو

(1)متّصووووووووول ، أو مفدوووووووووم  ات حووووووووور    
 

  

 يلزم ياء التونيث الساونة الفعل الماضى فى موضعيل  

أحدهما   أن  سوند الفعول إلوى ضومير مؤنوث متصول ، وب فورّ فوى  لوك 

،  «هنود ىاموت ، والّشومه طلعوت»لمجوازّو   فتقوول   بيل المؤنث الحقيقوّى وا
فان وان الضمير منفصال لوم  وؤت بالتواء ، نحوو  «طلع»وب  «ىام»وب يقول   

 .«هند ما ىام اّب هى»

وهوو  «ىامت هنود»الثانى   أن  كون الفاعل ظاهرا حقيقى التونيث ، نحو 
 الكلمة.وأصل حر حرح ، فحذفت بم  «أو مفدم  ات حر»المران بقول  

وفدم مل والم  أن التاء ب يلزم فى بير هذ ل الموضعيل   فال يلزم فوى 

 المؤنث
__________________ 

فعل مضوارع ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  جووازا  «يلزم»حرف نال على الحصر  «وإنما»( 1)

 مضواف «مضمر»و مفعول ب  لتلزم ، وفعل مضاف ،  «فعل»يقد ر  هى  عون على ياء التونيث 

معطوف على مضمر ، وفاعول مفدوم ضومير مسوتتر فيو   «أو مفدم»نعت لمضمر  «متصل»إلي  

 مضاف إلي . «حر»و مفعول ب  لمفدم ، و ات مضاف ،  « ات»  ألن  اسم فاعل 
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وب فى الجمع ،  «طلع الشمه ، وطلعت الشمه»المجازّو ال اهر   فتقول   

 على ما سيويى يفصيل .
* * * 

 رك التّوووواء ، فووووى ىوووود  بووووي  الفصوووول يووووو

 (1) «أيوووى القاضوووى بنوووت الواىوووف»نحوووو    
  

جاز إثبوات التواء  «إب»إ ا فصل بيل الفعل وفاعل  المؤنث الحقيقى بغير 

واألجووون  «أيووى القاضووى بنووت الواىووف»وحووذفدا ، واألجووون اإلثبووات   فتقووول   
 .«ىامت»واألجون  «ىام اليوم هند»ويقول    «أيت»

* * * 

 ّب فّضوووووال ، الحوووووذف موووووع فصووووول بووووواو

 (2) «مووووا زووووا إّب فتوووواة ابووول العووووال» ـوووو   
  

لوم  جوز إثبوات التواء عنود  «إّب »بوـ  وإ ا فصل بيل الفعل والفاعل المؤنوث
 وب  جوز «ما ىام إّب هند ، وما طلع إب الّشمه»الجمدور   فتقول   

__________________ 

مفعوول بو  ليبوي  ،  «يورك» بوي   فاعول «الفصول»فعل مضارع  « بي »حرف يقليل  «وىد»( 1)

فعوول  «أيووى»جووار ومجوورور متعلووظ بيبووي   «فووى نحوو»مضوواف إليوو   «التوواء»و ويورك مضوواف ، 

فاعول أيوى موؤخر عول المفعوول ، وبنوت  «بنوت»مفعوول بو  مقودم علوى الفاعول  «القاضى»ما  

مضواف إليوو  ، وجملوة الفعوول وفاعلو  ومفعولوو  فوى محوول جور باضووافة نحووو  «الواىووف»مضواف ، 

 ليدا.إ

 «فضوال»ظورف متعلوظ بمحوذوف حوال مول الضومير المسوتتر فوى  «موع»مبتودأ  «والحذف»( 2)

 «فضوال»جوار ومجورور متعلوظ بفصول  «بواب»مضواف إليو   «فصول»و اآليى ، ومع مضواف ، 

فضل   فعل ما  مبنى للمجدول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقود ر  هوو  عوون إلوى 

الكواف جوارة لقوول محوذوف ، وموا   نافيوة  «وموا»رفوع خبور المبتودأ  الحذف ، والجملوة فوى محول

مضواف إليو .  «ابل»و فاعل زوا وفتاة مضاف  «فتاة»أناة استثناء ملغاة  «إب»فعل ما   «ر »

 مضاف إلي . «العال»و وابل مضاف ، 



 شرح ابل عقيل   الجزء األول ...................................................................... 478

، وىد جاء فى الشوعر وقولو   «ما طلعت إّب الّشمه»، وب  «ما ىامت إّب هند»

  
 ـ (145)

 * وما بقيت إّب الّضلوع الجراشع*
__________________ 

 وصدر   ـ  بيالن بل عقبةـ  هذا عجز بيت لذو الرمةـ  145

 * طوو النّحز واألجراز ما فى بروضدا*

 وهذا البيت مل ىصيدة ل  طو لة ، أولدا ىول   
  !منزلتوووووووووووى موووووووووووّى ، سوووووووووووالم عليكمووووووووووواأ

  ؟هوووووول األزموووووول الاّلئووووووى مضوووووويل رواجووووووع   
  

 ل  رجوووووع التّسوووووليم أو  كشوووووف العموووووى هوووووو

  ؟ثووووووووووال  األثووووووووووافى والوووووووووودّ ار البالىووووووووووع   
  

جموع    «واألجوراز»الودفع ، والونخه ، والسووّ الشود د ـ  بفت  فسكونـ  «النحز»اللغة   

بفوت  ـ  جمع بور  «بروضدا»وهى األر  اليابسة ب نبات فيدا ـ  بزنة سبب أو عنظـ  جرز

م للسرج ، والبطان للقتب ، وأران هنا ما يحت  ، وهوو بطول الناىوة وهو للرحل بمنزلة الحزاـ  أول 

 وهو المنتفد.ـ  بزنة ىنفذـ  جمع جرشع «الجراشع»وما حول  ، بعالىة المجاورة 
المعنى    صف ناىت  بالكالل والضمور والدزال مما أصابدا مول يووالى السووّ ، والسوير 

 بظ إب ضولوعدا المنتفخوة ، فكونو   قوول   فى األر  الصلبة ، حتى نّ ما يحت برضدا ، ولم 

أصواب هوذ  الناىوة الضومور والدوزال والطووو بسووبب شويويل   أولدموا اسوتحثائى لدوا علوى السووير 

بدفعدا ويخسودا ، والثوانى أندوا يوروض فوى أر   ابسوة صولبة لويه بدوا نبوات ، وهوى مموا  شوظ 

 السير في .
 «موا»معطوف علوى الفاعول  «واألجراز»فاعل  «النحز»فعل ما   «طوو»اإلعراب   

الجوار  «فوى بروضودا»اسم موصوول   مبنوى علوى السوكون فوى محول نصوب مفعوول بو  لطووو 

 والمجرور متعلظ بمحذوف صلة الموصول ، وبرو  مضاف ، وها  
بقى   فعل ما  ، والتاء للتونيوث  «بقيت»نافية  «فما»ضمير عائد إلى الناىة مضاف إلي  

 صفة للضلوع. «الجراشع»فاعل بقيت  «الضلوع»أناة استثناء ملغاة  «إب»
 حيث أنخل ياء التونيث على الفعل   «فما بقيت إب الضلوع»الشاهد في    ىول  
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ـ   شعر بون اإلثبوات «إن الحذف مفّضل على اإلثبات»فقول المصنف   

  ألنو  إن أران بو  أنو  مفّضول عليو  باعتبوار أنو   (1)جائز ، وليه وذلك ـ  أ ضا
ى النثر والن م ، وأن اإلثبات إنما جاء فى الشعر   فصحي  ، وإن أران ثابت ف

 أن الحذف أوثر مل اإلثبات فغير صحي    ألن اإلثبات ىليل جدا.

* * * 

 لحووووذف ىوووود  ووووويى بووووال فصوووول ، ومووووع و

(2)ضووومير  و المجووواز فوووى شوووعر وىوووع    
 

  
__________________ 

مموا ب ـ  عنود الجمدوورـ  والفاعول بواب ، و لوك ألن فاعل  مؤنث ، مع وونو  ىود فصول بويل الفعول

  جوز فى بير الشعر. ومثل هذا الشاهد ىول الراجز  

 مووووووووووووووا برئووووووووووووووت موووووووووووووول ر بووووووووووووووة و ّم 

 فووووووووووووووى حربنووووووووووووووا إب بنووووووووووووووات العووووووووووووووّم    

  
( إن الذو  ور  الشارح يجل على الناظم ، وإلزام ل  بمذهب معويل ىود ب  كوون  هوب إليو  فوى 1)

المسولة خالفية بيل علماء النحو ، فموندم مول  هوب إلوى أن لحواّ يواء هذا الكتاب ، و لك بون هذ  

التونيث وعدم لحاىدا جائزان إ ا فصل بيل الفعل وفاعل  المؤنث باب ، ومع جواز األمور ل حوذف 

التاء أفضل. وهذا هو الذو  صو  أن  حمول عليو  ووالم النواظم   ألنو  صور   الدبلوة عليو . ومول 

ذف التوواء فووى هووذ  الحالووة أموور واجووب ب  جوووز العوودول عنوو  إب فووى العلمواء موول  هووب إلووى أن حوو

ضرورة الشوعر   مول أجول أن الفاعول علوى التحقيوظ لويه هوو ابسوم الواىوع بعود إب ، ولكنو  اسوم 

فان أصل الكالم   لوم  زرنوى  «لم  زرنى إب هند»مذور محذوف ، وهو المستثنى من    فا ا ىلت 

ذا المحذوف على هذا التقد ر لم  كول لوك إب حوذف التواء   ألن أحد إب هند ، وأنت لو صرحت بد

الفاعل مذور ، وهذا هو الذو  ر د الشارح أن  لزم ب  الناظم   ألن  مذهب الجمدور ، وهوو إلوزام 

 ما ب  لزم ، على أن لنا فى هذا التعليل وفى يرييب الحكم علي  والما ب يتسع ل  هذ  العجالة.

جوار  «بوال فصول»وفاعل  فى محول رفوع خبور المبتودأ  «ىد  ويى»وجملة  مبتدأ ، «والحذف»( 2)

الواو عاطفة أو لالستوناف ، مع ظورف متعلوظ بوىوع اآليوى ، وموع  «ومع»ومجرور متعلظ بيويى 

بمعنوى صواحب   مضواف إليو  ،  « و»و مضواف إليو . وضومير مضواف  «ضوم »و مضاف ، 

 «وىوع»مجورور متعلوظ بوىوع اآليوى جوار و «فوى شوعر»مضواف إليو   «المجواز»و و و مضاف 

 تتر في  جوازا يقد ر  هو  عونفعل ما  ، وفاعل  ضمير مس
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ىد يحذف التاء مل الفعل المسند إلى مؤنث حقيقى مل بير فصل ، وهوو 

، وىد يحذف التاء مل الفعل المسند إلى  «ىال فالنة»ىليل جدا ، حكى سيبو     
 ر ، وقول   ضمير المؤنث المجازّو ، وهو مخصو، بالشع

 ـ  (146)

 فوووووووووووال مزنووووووووووووة ونىوووووووووووت ونىدووووووووووووا

 ب أر  أبقووووووووووووووووووووووول إبقالدووووووووووووووووووووووواو   

  

* * * 
__________________ 

إلى الحذف ، ويقد ر البيت   وحذف ياء التونيث مل الفعل المسوند إلوى مؤنوث ىود  جوىء فوى ووالم 

العوورب موول بيوور فصوول بوويل الفعوول وفاعلوو  ، وىوود وىووع  لووك الحووذف فووى الشووعر مووع وووون الفاعوول 

 ميرا عائدا إلى مؤنث مجازو التونيث.ض

وفووى شوورح  (240ـ  1)البيووت لعووامر بوول جووو ل الطووائى ، ومووا نسووب فووى وتوواب سوويبو   ـ  146

 شواهد  لألعلم الشنتمرو.

فتوورو )المطوور ، وفووى القوور ن الكوور م  «الووونّ»السووحابة المثقلووة بالموواء  «المزنووة»اللغووة   

 وهو النبات.أنبت البقل ،  «أبقل» (الونّ  خرج مل خالل 
وفاعلوو   «ونىووت»اسوومدا ، وجملووة  «مزنووة»نافيووة يعموول عموول لوويه  «فووال»اإلعووراب   

ونّ   منصوووب علووى المفعوليووة  «ونىدووا»المسووتتر العائوود إلووى مزنووة فووى محوول نصووب خبوور ب 

الوواو عاطفوة لجملوة علوى جملوة ، وب   نافيوة  «وب»المطلقة ، وونّ مضاف وها   مضاف إليو  

وفاعلوو  المسووتتر فيوو  فووى محوول رفووع  «أبقوول»اسووم ب ، وجملووة  «أر »إن للجوونه يعموول عموول 

إبقال   مفعوول مطلوظ ، وإبقوال مضواف وضومير الغائبوة فوى محول جور مضواف  «إبقالدا»خبرها 

 إلي .
حيث حذف ياء التونيث مل الفعل المسوند إلوى ضومير  «وب أر  أبقل»الشاهد في    ىول  

مسند إلى ضومير مسوتتر  عوون إلوى األر  ، وهوى مؤنثوة  وهو «أبقل»المؤنث ، وهذا الفعل هو 

 مجاز ة التونيث ، و روو  
 ب أر  أبقلت أبقالدا*و* 

 وحينوذ ب شاهد في . «أبقلت»إلى التاء فى  «إبقالدا»بنقل حروة الدمزة مل 
 ومثل هذا البيت ىول األعشى ميمون بل ىيه  

 فاّمووووووووووووووووا ير نووووووووووووووووى ولووووووووووووووووى لّمووووووووووووووووة

 فوووووووووووووووووواّن الحوووووووووووووووووووان  أونو بدووووووووووووووووووا    
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 سووووو الّسوووالم مووول ـ  التّووواء موووع جموووعو

(1)والتّوووواء مووووع إحوووودو اللووووبل ـ  مووووذّور   
 

  

 استحسووونوا «نعوووم الفتووواة»الحوووذف فوووى و

(2)ألّن ىصوووووووود الجوووووووونه فيوووووووو  بوووووووويّل    
 

  
__________________ 

حيث لوم  لحوظ يواء التونيوث بالفعول الوذو هوو ىولو   «أونو بدا»ومحل ابستشدان من  ىول  

  مسندا إلى ضمير مسوتتر عائود إلوى اسوم مؤنوث وهوو الحووان  الوذو هوو جموع مع وون «أونو»

حانثة ، وىد عرفوت أن الفعول إ ا أسوند إلوى ضومير راجوع إلوى مؤنوث وجوب يونيثو  ، سوواء أووان 

مرجع  حقيقى التونيث ، أم وان مرجع الضمير مجازو التونيث ، ويرك التاء حينوذ مموا ب  جووز 

عر ، فلمووا اضووطر الشوواعر فوى بيووت الشوواهد وفيموا أنشوودنا  موول ىووول اريكابو  إب فووى ضوورورة الشو

 حذف عالمة التونيث مل الفعل.ـ  على الروا ة المشدورةـ  األعشى

ظرف متعلظ بمحذوف حال من  ، أو مل الضمير المستتر فى خبور  ،  «مع»مبتدأ  «والتاء»( 1)

 «السووالم» ونعووت لجمووع ، وسوووو مضوواف  «سوووو»مضوواف إليوو   «جمووع»و ومووع مضوواف ، 

جار ومجورور متعلوظ بمحوذوف  «والتاء»جار ومجرور متعلظ بالسالم  «مل مذور»مضاف إلي  

و ظوورف متعلووظ بمحووذوف حووال موول التوواء المجوورور بالكوواف ، ومووع مضوواف  «مووع»خبور المبتوودأ 

 مضاف إلي . «اللبل»و مضاف إلي  ، وإحدو مضاف  «إحدو»

جوار ومجورور بقصود اللفوظ  «فى نعم الفتاة» بالنصب   مفعول مقدم بستحسنوا «والحذف»( 2)

الوالم حوورف جور ، أن   حوورف  «ألن»فعول وفاعوول  «استحسوونوا»متعلوظ بالحووذف أو باستحسونوا 

جوار ومجورور  «فيو »مضواف إليو   «الجونه»و اسم أن. وىصد مضاف  «ىصد»يوويد ونصب 

در مجوورور وأن مووع موا نخلووت عليوو  فوى يوو وول مصوو «أن»خبوور  «بوويل»متعلوظ بقولوو  بوويل اآليوى 

نعوم »بالالم ، والجار والمجرور متعلظ بقول  استحسنوا ، ويقد ر الكوالم   استحسونوا الحوذف فوى 

 «استحسونوا»ل دور ىصد الجنه فيو  ، و جووز أن  كوون الحوذف بوالرفع مبتودأ ، وجملوة  «الفتاة

اجو  خبر  ، والراب  محذوف ، والتقد ر   الحوذف استحسونو  إلود ، وهوذا الوجو  ضوعيف   بحتي

 إلى التقد ر ، وسيبو    وبى مثل .
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إ ا أسند الفعل إلى جمع   فاما أن  كون جمع سوالمة لموذور ، أوب   فوان 

،  «ىام الز دون»وان جمع سالمة لمذور لم  جز اىتران الفعل بالتاء   فتقول   
 بون وانـ  ، وإن لم  كل جمع سالمة لمذور (1) «ىامت الز دون»وب  جوز 

__________________ 

( األشياء التى يدل على معنى الجمع ستة أشياء ، األول   اسم الجمع نحوو ىووم ورهو  ونسووة 1)

، والثووانى   اسووم الجوونه الجمعووى نحووو روم وزنووج وولووم ، والثالووث   جمووع التكسووير لمووذور نحووو 

رجال وز ون ، والرابع   جمع التكسير لمؤنث نحوو هنوون وضووارب ، والخوامه   جموع الموذور 

سالم نحو از د ل والمؤمنيل والبنيل ، والسانس   جمع المؤنث السوالم نحوو الدنودات والمؤمنوات ال

 والبنات ، وللعلماء فى الفعل المسند إلى هذ  األشياء ثالثة مذاهب  

المذهب األول   مذهب جمدور الكوفييل ، وهو أن   جوز فى ول فعل أسند إلى شوىء مول 

مؤنثووا وأن  ووؤيى بوو  مووذورا ، والسوور فووى هووذا أن ووول واحوود موول هووذ  األشووياء السووتة أن  ووؤيى بوو  

األشياء الستة  جوز أن  ؤول بالجمع فيكون مذور المعنى ، فيؤيى بفعل  خاليا مول عالموة التونيوث 

، وأن  ؤول بالجماعة فيكون مؤنوث المعنوى ، فيوؤيى بفعلو  مقترنوا بعالموة التونيوث   فنقوول علوى 

ويقوول   زحوف  (وىوال نسووة فوى المد نوة)م ، وفى الكتواب العز وز هذا   جاء القوم ، وجاءت القو

ومُ )الوروم ، وزحفووت الووروم ، وفوى الكتوواب الكوور م    ويقوول. جوواء الرجووال ، وجوواءت  (غُِلبَرِت الرررُّ

الرجال. ويقول   جاء الدنون ، وجاءت الدنون ، ويقول جاء الز نبوات ، وجواءت الز نبوات ، وفوى 

ََ الْ ) التنز ل.  وىال عبدة بل الطييب مل ىصيدة ل    (ُمْؤِمناتُ إِذا جاَء
 فبكووووووووووى بنووووووووووايى شووووووووووجوهّل وزوجتووووووووووى 

 الّ وووووووووواعنون إلووووووووووّى ، ثووووووووووّم يصوووووووووودّعواو   

  
 منت أنو  ب إلو  إب الوذو  منوت )ويقول   جاء الز دون ، وجاءت الز دون ، وفى التنز ل. 

 وىال ىر   بل أنيف أحد شعراء الحماسة   (ب  بنو إسرائيل
 زن لوووووم يسوووووتب  إبلوووووى لوووووو ونوووووت مووووول موووووا

 بنوووووووو اللّقيطوووووووة مووووووول  هووووووول بووووووول شووووووويبانا   

  
والمذهب الثانى   مذهب أبى على الفارسى ، وخالصت  أن   جوز الوجدان فى جميع هوذ  

األنواع ، إب نوعا واحدا ، وهو جمع المذور السالم   فان  ب  جووز فوى الفعول الوذو  سوند إليو  إب 

لنواظم لوجديو  بحسوب ظواهر  مطابقوا لدوذا الموذهب ، ألنو  لوم التذوير ، وأنت لو يوملت فى ووالم ا

  ستثل إب السالم مل جمع المذور.
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جمووع يكسووير لمووذور والّرجووال ، أو لمؤنووث وووالدنون ، أو جمووع سووالمة لمؤنووث 

ىام الرجال ، وىامت الرجوال ، »جاز إثبات التاء وحذفدا   فتقول   ـ  والدندات
  فاثبوات التواء  «م الدندات ، وىاموت الدنوداتوىام الدنون ، وىامت الدنون ، وىا

 لتوّول  بالجماعة ، وحذفدا لتوّول  بالجمع.

إلى أن التاء موع جموع التكسوير ،  «والتاء مع إحدو اللّبل»وأشار بقول    
المجوازّو التونيوث ولبنوة   فكمووا  [ال واهر]وجموع السوالمة لمؤنوث ، والتواء مووع 

 «ىام الرجال ، وىامت الرجوال»يقول    «ةوسرت اللّبنة ، ووسر اللّبن» يقول  

 ووذلك باىى ما يقدم.
إلوى أنو   جووز  «إلى  خر البيوتـ  والحذف فى نعم الفتاة»وأشار بقول    

إثبوات التواء وحوذفدا ، وإن ووان ـ  إ ا ووان فاعلدوا مؤنثواـ  وأخوايدوا «نعم»فى 

وإنما جاز  «هند نعم المرأة هند ، ونعمت المرأة»مفرنا مؤنثا حقيقيّا   فتقول   
 لك ألن فاعلدا مقصون ب  استغراّ الجنه ، فعومل معاملة جمع التكسير فوى 

 جواز إثبات التاء وحذفدا ، لشبد  ب  فى أن المقصون ب  متعدّن ،
__________________ 

والمذهب الثالث   موذهب جمدوور البصور يل ، وخالصوت  أنو   جووز الوجدوان فوى أربعوة 

لجمووع ، واسووم الجوونه الجمعووى ، وجمووع التكسووير لمووذور ، وجمووع التكسووير أنووواع ، وهووى   اسووم ا

لمؤنث   وأما جمع المذور السالم فال  جووز فوى فعلو  إب التوذوير ، وأموا جموع المؤنوث السوالم فوال 

 جوز فى فعلو  إب التونيوث ، وىود حواول جماعوة مول الشوراح واألشومونى أن  حملووا ووالم النواظم 

سووو الّسوالم »م على نية حذف الواو والمعطوف بدوا ، وأن أصول الكوالم علي    فزعموا أن الكال

ولكل شارحنا رحم  هللا لوم  تكلوف هوذا التكلوف   ألنو  رأو أن  «مل جمع مذور ومل جمع مؤنث

ل وواهر الكووالم محمووال حسوونا ، وهووو أن  وافووظ مووذهب أبووى علووى الفارسووى ، فوواحفظ هووذا التحقيووظ 

 ا يعثر علي  مشروحا مستدب ل  فى  سر وسدولة.واحر، علي    فان  نفيه نىيظ ىلم
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أن الحووذف فووى هووذا ونحووو  حسوول ، ولكوول اإلثبووات  «استحسوونوا»ومعنووى ىولوو  

 أحسل من .
* * * 

 األصووووووول فوووووووى الفاعووووووول أن  تّصوووووووالو

(1)األصووول فوووى المفعوووول أن  نفصووووال و   
 

  
 ىوووووووود  جووووووووواء بخوووووووووالف األصووووووووول ، و

(2)ىووووود  جوووووى المفعوووووول ىبووووول الفعووووول و   
 

  

ن  لى الفاعل الفعل مل بير أن  فصل بين  وبيل الفعل فاصول   األصل أ
ألنوو  وووالجزء منوو  ، ولووذلك  سووّكل لوو   خوور الفعوول   إن وووان ضوومير مووتكلم ، أو 

، وإنمووا سووكنو  وراهووة يوووالى أربووع  «ضووربت ، وضووربت»مخاطووب ، نحووو 

متحروووات ، وهووم إنمووا  كرهووون  لووك فووى الكلمووة الواحوودة   فوودّل  لووك علووى أن 
 مع فعل  والكلمة الواحدة.الفاعل 

واألصوول فووى المفعووول أن  نفصوول موول الفعوول   بووون  توووخر عوول الفاعوول ، 

 «ضرب ز دا عمرو»و جوز يقد م  على الفاعل إن خال مما سيذور    فتقول 
 .«وىد  جاء بخالف األصل»، وهذا معنى ىول    

__________________ 

 « تصوال»مصودر ة  «أن»تعلوظ باألصول جوار ومجورور م «فوى الفاعول»مبتدأ  «واألصل»( 1)

فعل مضارع منصووب بوون ، واأللوف لالطوالّ ، والفاعول ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو 

واألصوول فووى »ومنصوووبدا فووى يوو وول مصوودر مرفوووع خبوور المبتوودأ  «أن»و  عووون علووى الفاعوول ، 

الفاعول ايصووال   مثول الشووطر السوابظ يمامووا ، ويقود ر الكووالم   واألصول فووى «المفعوول أن  نفصووال

 بالفعل ، واألصل فى المفعول انفصال  مل الفعل بالفاعل.

جوار ومجورور فووى  «بخوالف»فعول مضوارع مبنوى للمجدووول  « جوواء»حورف يقليول  «وىود»( 2)

حوورف يقليوول  «وىوود»مضوواف إليو   «األصوول»و موضوع نائووب فاعوول ليجوواء ، وخوالف مضوواف ، 

متعلظ بمحذوف حوال مول المفعوول ،  ظرف «ىبل»فاعل  جى  «المفعول»فعل مضارع  « جى»

 مضاف إلي . «الفعل»و وىبل مضاف ، 
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إلوى أن المفعوول ىود  تقودم  «وىد  جى المفعول ىبل الفعل»وأشار بقول    

 على الفعل ، ويحت هذا ىسمان  
وموا إ ا ووان المفعوول اسوم شورط ،  (1)أحدهما   ما  جوب يقد مو  ، و لوك 

أو  «؟أّو رجول ضوربت»تفدام ، نحوو أو اسم اس «[أضرب]أ ّا يضرب »نحو 

ََ نَْعبُدُ )ضميرا منفصال لو يوخر لزم ايّصال  ، نحو  فلو أّخور المفعوول لوزم  (إِيَّا
الودّرهم إ وا  »فيجوب التقود م ، بخوالف ىولوك  «نعبدك»ابيصال ، ووان  قال   

ألنك لوو أخريو  لجواز ايصوال  وانفصوال  ،  «إ ا »فان  ب  جب يقد م  «أعطيتك

الووودّرهم أعطيتكووو  ، »ا يقووودم فوووى بووواب المضووومرات   فكنوووت يقوووول   علوووى مووو
 .«وأعطيتك إ ا 

__________________ 

(  جب يقد م المفعول ب  على الفعل العامل في  فى ثالثة مواضع ، وىد  ور الشوارح موضوعيل 1)

 مندا مل بير ضب .

صودر ، و لوك بوون الموضع األول   أن  كون المفعول واحدا مل األشياء التى  جب لدوا الت

الخبر وة ، نحوو   ووم عبيود ملكوت ، أو  «ووم» كون اسم شرط أو اسم استفدام ، أو  كون المفعول 

ونحو موال  ؟مضافا إلى واحد مما  ور ، نحو بالم مل يضرب أضرب ، ونحو بالم مل ضربت

 وم رجل بصبت.
 «خلتنيو »و  «سولني »الموضع الثانى   أن  كون المفعول ضوميرا منفصوال فوى بيور بواب 

ََ نَْستَِعينُ )اللذ ل  جوز فيدما الفصل والوصل مع التوخر ، نحو ىول  يعالى    ََ نَْعبُُد ، َوإِيَّا  .(إِيَّا
ولوويه معنووا مووا  «أمووا»الموضوع الثالووث   أن  كووون العاموول فووى المفعووول واىعوا فووى جووواب 

موذوورة فوى  «اأمو»والفعول مول معموبيو  سووو هوذا المفعوول ، سوواء أوانوت  «أموا» فصول بويل 

َْ فَرًّل تَْنَهررْ )الكالم نحو ىول  يعالى    را السَّرائِ ا اْليَتِيَم فًَّل تَْقَهرْر ، َوأَمَّ أم وانوت مقودرة نحوو ىولو   (فَأَمَّ

والفعول سووو المفعوول لوم  جوب يقود م  «أموا»فان وجد ما  كون فاصال بيل  (َوَربََّك فََكبِّرْ )سبحان  

 جووب أن  «أمووا»أمووا اليوووم فووون واجبووك ، والسوور فووى  لووك أن المفعووول علووى الفعوول ، نحووو ىولووك   

 فصل بيندا وبيل الفاء بمفرن   فال  جوز أن يقع الفواء بعودها مباشورة ، وب أن  فصول بيندوا وبويل 

 الفاء بجملة ، وما سيويى بيان  فى بابدا.
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   فتقول   «ضرب ز د عمرا»والثانى   ما  جوز يقد م  ويوخير  ، نحو 

 .(1) «ز دعمرا ضرب »
* * * 

 أّخووووووور المفعوووووووول إن لوووووووبه حوووووووذر ، و

(2)أو أضوووومر الفاعوووول بيوووور منحصوووور    
 

  
__________________ 

( بقيت صورة أخرو ، وهى أن  ىد  جب يوخير المفعول عل الفعل ، و لك فى خمسة مواضوع 1)

  

 «أن»األول   أن  كون المفعول مصدرا مؤوب مل أن المؤودة ومعموليدوا ، مخففوة وانوت 

إب أن يتقودم  (َعِلرَم أَْن لَرْن تُْحُصروهُ )أو مشدنة ، نحو ىولك   عرفت أنك فاضل ، ونحو ىول  يعالى 

 نحو ىولك   أما أنك فاضل فعرفت. «أما»علي  
الموضع الثانى   أن  كون الفعل العامول فيو  فعول يعجوب ، نحوو ىولوك   موا أحسول ز ودا ، 

 وما أورم خالدا.
و لووك أن ـ  ن الفعول العامول فيوو  صولة لحورف مصوودرو ناصوبالموضوع الثالوث   أن  كووو

نحوو ىولوك    عجبنوى أن يضورب ز ودا ، ونحوو ىولوك   جووت ووى أضورب ز ودا فوان ووان ـ  ووى

وننت لوو  الحرف المصدرو بير ناصب لم  جب يوخير المفعول عول العامول فيو  ، نحوو ىولوك  

ىولك  عجبنى موا يضورب ز ودا ، يضرب ز دا ،  جوز أن يقول   وننت لو ز دا يضرب ، ونحو 

 فيجوز أن يقول    عجبنى ما ز دا يضرب.
الموضع الرابع   أن  كون الفعل العامل في  مجزموا بجوازم موا ، و لوك وقولوك لوم يضورب 

فقلوت ز ودا لوم ـ  ز ودا   ب  جووز أن يقوول   لوم ز ودا يضورب ، فوان ىودمت المفعوول علوى الجوازم

 جازـ  يضرب
ون الفعول العامول منصووبا بلول عنود الجمدوور أو بوا ن عنود بيور الموضع الخامه   أن  ك

الكسائى ، نحو ىولك   لل أضرب ز دا ، ونحو ىولك   إ ن أوورم المجتدود   فوال  جووز أن يقوول. 

لل ز دا أضرب   وما ب  جوز عند الجمدور أن يقوول   إ ن المجتدود أوورم ، وأجواز الكسوائى أن 

 يقول   إ ا المجتدد أورم.
 «المفعول» ر  أنت فعل أمر ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبا يقد «أخرو»( 2)
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 جب يقد م الفاعل على المفعول ، إ ا خيف التباس أحدهما باآلخر ، وموا 

إ ا خفى اإلعراب فيدموا ، ولوم يوجود ىر نوة يبويّل الفاعول مول المفعوول ، و لوك 
 «عيسووى»و فوواعال ،  «موسووى»فيجووب وووون  «ضوورب موسووى عيسووى»نحووو 

عوب ، وهذا مذهب الجمدور   وأجاز بعضدم يقد م المفعول فى هذا ونحوو  مف

 .(1)، ىال   ألن العرب لدا بر  فى ابلتباس وما لدا بر  فى التبييل 
__________________ 

 «حوذر»نائوب فاعول لفعول محوذوف  فسور  الموذوور بعود   «لبه»شرطية  «إن»مفعول ب  ألخر 

لفاعول ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى لوبه ، فعل ما  مبنى للمجدول ونائوب ا

فعول موا   «أضومر»عاطفوة  «أو»والجملة مل حذر المذوور ونائب فاعل  ب محل لدا يفسوير ة 

و حوال مول ىولو  الفاعول ، وبيور مضواف ،  «بيور»نائب فاعل أضمر  «الفاعل»مبنى للمجدول 

 كل ألجل الوىف.مضاف إلي  ، مجرور بالكسرة ال اهرة ، وس «منحصر»

( الووذو  ووور  لووك هووو ابوول الحوواج ، وىوود أخطووو الجووانة   فووان العوورب ب  مكوول أن  كووون موول 1)

أبراضدا اإللباس   إ  مل شون اإللباس أن  فدم السامع بير ما  ر د المتكلم ولوم يوضوع اللغوة إب 

لباس فوى شوىء ، لالفدام ، وما  ور  ابل الحاج لتدعيم حجت  مما جاء عل العرب ول  ليه مل اإل

وإنما هو مل باب اإلجمال ، فلما التبه علي  الفرّ بيل اإللباس واإلجموال لوم  فورّ بويل حكمدموا 

، والفرّ بيندما أن اإلجمال هوو احتموال اللفوظ لمعنيويل أو أوثور مول بيور أن  سوبظ أحود المعنيويل 

حتمول عنودك أن بـ  بزنوة التصوغيرـو  «عميور»إلى  هل السامع ، أب يرو أنوك لوو سومعت ولموة 

 كون يصغير عمر وما  حتمل أن  كون يصغير عمرو ، بدون أن  كون أحدهما أسبظ إلوى  هنوك 

مل اآلخر ، فوما اإللباس فدو احتمال اللفوظ لمعنيويل أو أوثور موع يبوانر بيور المقصوون مندموا إلوى 

موسوى  ضورب» هل السامع ، و لك وما فى المثوال الوذو  وور  الشوارح ، أب يورو أنوك لوو ىلوت 

بحتمل هذا الكالم أن  كون موسى مضروبا ولكن   سبظ إلى  هنك أن  ضوارب ، بسوبب  «عيسى

أن األصل أن  كون الفاعل واليا لفعل  ، وب  مكول أن  كوون هوذا مول مقاصود البلغواء ، فوافدم  لوك 

 ويدبر .
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فا ا وجدت ىر نة يبيّل الفاعل مل المفعول جاز يقد م المفعول ويوخير    

وهذا معنى ىولو     «(1)أول موسى الكّمثرو ، وأول الكّمثرو موسى »   فتقول
 .«وأّخر المفعول إن لبه حذر»

يقد م ـ  أ ضاـ  أن   جب «أو أضمر الفاعل بير منحصر»ومعنى ىول    

ضربت »الفاعل ويوخير المفعول إ ا وان الفاعل ضميرا بير محصور ، نحو 
موا ضورب ز ودا إّب »ر  ، نحوو فان ووان ضوميرا محصوورا وجوب يووخي «ز دا

 (2) «أنا

* * * 

 مووووووووووا بوووووووووواّب أو بانّمووووووووووا انحصوووووووووورو

(3)أّخوووور ، وىوووود  سووووبظ إن ىصوووود ظدوووور    
 

  
__________________ 

( ىد يكون القر نوة الدالوة علوى الفاعول معنو وة ، وىود يكوون لف يوة ، فالقر نوة المعنو وة وموا فوى 1)

إ  ب  جووز أن  كوون اإلرضواع ىود حصول  مثال الشارح ، وىولك   أرضعت الصغرو الكبورو  

مل الصوغرو للكبورو ، وموا ب  جووز أن  كوون موسوى مووووب والكمثورو هوى اآلوول ، والقر نوة 

اللف يوة ثالثووة أنووواع   األول   أن  كووون ألحوودهما يووابع ظوواهر اإلعووراب وقولووك   ضوورب موسووى 

ا ، ولوو نصوب ووان يابع لموسى فلوو رفوع ووان موسوى مرفوعو «ال ر ف»ال ر ف عيسى ، فان 

موسى منصوبا وذلك ، الثانى   أن  تصل بالسابظ مندما ضمير  عوون علوى المتووخر نحوو ىولوك   

مفعوب   إ  لوو جعلتو  فواعال لعوان الضومير علوى  «فتا »ضرب فتا  موسى   فدنا  تعيل أن  كون 

عائود علوى  متوخر لف ا وريبوة وهوو ب  جووز ، بخوالف موا لوو جعلتو  مفعووب فوان الضومير حينووذ

متوخر لف ا متقودم ريبوة وهوو جوائز الثالوث   أن  كوون أحودهما مؤنثوا وىود ايصولت بالفعول عالموة 

ضووربت موسووى سوولمى   فووان اىتووران التوواء بالفعوول نال علووى أن الفاعوول  التونيووث ، و لووك وقولووك  

 مؤنث   فتوخر  حينوذ عل المفعول ب  ضر.

 فى مباحث الضمير.( ومل  لك ىول عمرو بل معد كرب وأنشدنا  2)

 ىوووووووووووود علمووووووووووووت سوووووووووووولمى وجارايدووووووووووووا

 مووووووووووووووا ىّطوووووووووووووور الفووووووووووووووارس إّب أنووووووووووووووا   

  
 جار ومجرور متعلظ «باب»خر اسم موصول   مفعول مقدم أل «وما»( 3)
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وجوووب  «إنّموووا»بوووـ  أو «إّب »بوووـ   قوووول   إ ا انحصووور الفاعووول أو المفعوووول

ور ، يوخير  ، وىد  تقدم المحصور مول الفاعول أو المفعوول علوى بيور المحصو
فوموا إ ا  «إّب »بوـ  إ ا ظدر المحصوور مول بيور  ، و لوك وموا إ ا ووان الحصور

فانوو  ب  جوووز يقوود م المحصووور   إ  ب   دوور وونوو   «إنّمووا»بووـ  وووان الحصوور

فانو   عورف بكونو  واىعوا  «إّب »بوـ  محصورا إب بتووخير  ، بخوالف المحصوور
   فال فرّ بيل أن  تقدم أو  توخر. «إب»بعد 

 «إنمووا ضوورب عموورا ز وود»ىولووك    «إنمووا»بووـ  لفاعوول المحصووورفمثووال ا

ومثووال الفاعوول  «إنمووا ضوورب ز وود عموورا»ومثووال المفعووول المحصووور بانّمووا 
ومثال المفعول المحصور بواّب  «ما ضرب عمرا إب ز د» «إّب »بـ  المحصور

موا »ىولك    «إّب »بـ  ومثال يقدم الفاعل المحصور «ما ضرب ز د إب عمرا»

 ومن  ىول    « عمرو ز داضرب إب
 ـ  (147)

 فلوووووووم  ووووووودر إّب هللا موووووووا هيّجوووووووت لنوووووووا

 عشوووووووووويّة  نوووووووووواء الوووووووووودّ ار وشووووووووووامدا   

  
__________________ 

فعوول  «انحصوور» «بوواب»جووار ومجوورور معطوووف علووى  «بانمووا»عاطفووة  «أو»بانحصوور اآليووى 

جملوة مول الفعول ما  وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقود ر  هوو  عوون إلوى موا الموصوولة ، وال

فعوول أموور ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  وجوبووا  «أخوور»وفاعلوو  ب محوول لدووا صوولة مووا الموصووولة 

فعول مضوارع ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو   « سوبظ»حورف نال علوى التقليول  «وىد»يقد ر  أنت 

فاعول لفعول محووذوف  فسور  موا بعوود  ،  «ىصود»شوورطية  «إن»جووازا يقود ر  هوو  عووون علوى موا 

فعل ما  ، وفاعل  ضمير مستتر في  جووازا يقود ر  هوو  عوون  «ظدر»  إن ظدر ىصد والتقد ر 

 إلى ىصد ، والجملة مل ظدر المذوور وفاعل  ب محل لدا يفسير ة.

هذا البيت مل الشواهد التى لم  نسبدا أحد ممل احتج ب  مل أئمة النحو ، وهوو مول شوواهد ـ  147

  بويالن بحث علوى أنو  مول ىصويدة طو لوة لوذو الرمووىد عثرت بعد طو ل ال (270ـ  1)سيبو   

 بل عقبة ، وأولدا ىول   
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.................................................................................. 
__________________ 

 مررنوووووووووووووا علوووووووووووووى نار لميّوووووووووووووة موووووووووووووّرة

 جارايدووووووووا ، ىوووووووود وووووووووان  عفووووووووو مقامدوووووووواو   

  
   ىول   وبعد  بيت الشاهد ، ثم بعد

 ىوووووووود زّونت مووووووووّى علووووووووى النّوووووووووو ىلبوووووووو  و

 عالىوووووووووات حاجوووووووووات طو ووووووووول سووووووووووقامدا   

  

 فوصوووووووبحت والديمووووووواء   ب المووووووواء مبووووووورن

 صووووووووداها ، وب  قضووووووووى عليدووووووووا هيامدووووووووا   

  
مل الناس مل  رو   بدمزة ممدونة وآبار و رام   وموندم مول  رو و  بدموزة  « ناء»اللغة   

بفوت  ـ  مدونة بوزن أعمال   وىد جعل  العينى جموع نوووفى أول  بير ممدونة وهمزة بعد النون م

وهوو الحفيورة ـ  بزنة ىفل أو صرن أو  ئب أو ولوبـ  ومعنا  البعد ، وعندو أن  جمع نؤوـ  النون

يحفوور حووول الخبوواء لتمنووع عنوو  المطوور. و جوووز أن يكووون الدمووزة فووى أولوو  مموودونة علووى أنوو  ىوودم 

فوى الجموع همزيوان متجاوريوان وثانيتدموا سواونة فقلبدوا الدمزة التى هى العيل على النون فاجتمع 

ألفا مل جنه حروة األولى وما فعلووا بآبوار و رام جموع بوورورئم. وموا  جووز أن يكوون المودة فوى 

الدمزة الثانية علوى األصول. وىود جعلو  الشويد خالود بكسور الدموزة األولوى علوى أنو  مصودر بزنوة 

ضوبط  بيور واحود بكسور الوواو بزنوة جبوال  «وشوامدا»  اإلبعان ومعنا  ، وهو بعيد فال يلتفت إليو

على أن  جمع وشم ، وهو ما يجعل  المرأة على  راعدا ونحو    يغرز  راعدا بواإل رة ثوم يحشوو  

وليه  لك بصواب أصال. وىد يحرف الكالم عليدم فوانطلقوا  خرجونو  و تمحلوون  بدخان الشحم.

معطووف    جموع شوامة ، وهوى العالموة ، وشوام  ل  والواو مفتوحة ، وهى واو العطف ، والشوام 

 إما على  ناء وإما على عشية على ما سنبين  لك فى اإلعراب. هذا ، وروا ة الد وان هكذا  
 فلوووووووووم  ووووووووودر إّب هللا موووووووووا هيّجوووووووووت لنوووووووووا

 أهلّووووووووووووووة  نوووووووووووووواء الوووووووووووووودّ ار وشووووووووووووووامدا   

  
  العشوية التووى المعنوى   ب  علوم إب هللا يعوالى مقودار موا هيجتو  فينوا مول وووامل الشووّ هوذ

 ىضياها بجوار  ثار نار المحبوبة. وعالمات هذ  الدار ،
فعول مضوارع  « در»الفاء حرف عطف ، لم   حرف نفى وجزم وىلب  «فلم»اإلعراب   

اسووم  «مووا»فاعول  وودرو  «هللا»أناة اسووتثناء ملغوواة  «إب»مجوزوم بلووم وعالمووة جزموو  حوذف اليوواء 

 مع فاعل  اآليى ب محل لدا صلة «هيجت»موصول مفعول ب  ليدرو ، وجملة 
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،  «ما ضرب إّب عمرا ز د»ومثال يقد م المفعول المحصور باّب ىولك   

 ومن  ىول   
 ـ  (148)

 يووووووزّونت موووووول ليلووووووى بتكلوووووويم سوووووواعة

 فمووووا زان إّب ضووووعف موووووا بووووى والمدوووووا   

  
__________________ 

فاعول لديجوت ، وعيشوة   جووز أن  كوون «عشية»جار ومجرور متعلظ بديجت  «لنا»الموصول 

الواو حورف  «وشامدا»مضاف إلي   «الد ار»و مضاف إلي  ، و ناء مضاف ،  « ناء»و مضاف 

عطوف ، وشوام   معطووف علووى عشوية إن جعلتو  فاعول هيجووت ، وشوام مضواف وضومير الغائبووة 

العائد على الد ار مضواف إليو  ، وب يلتفوت لغيور هوذا مول أعار وب ، و جووز نصوب عشوية علوى 

فاعال لديجت ، و كون ىد حذف ينو ل عشية للضورورة أو ألقوى حرووة  « ناء»فية ، و كون ال ر

 معطوفا على  ناء الد ار. «شامدا»الدمزة مل  ناء على ينو ل عشية ثم حذف الدمزة ، و كون 

حيووث ىوودم الفاعوول المحصووور بوواب ، علووى  «إلوودـ  فلووم  وودر إب هللا مووا»الشوواهد فيوو    ىولوو  

 هوب الكسوائى إلوى يجوو ز  لوك استشودانا بمثول هوذا البيوت ، والجمدوور علوى أنو  المفعول ، وىد 

فلوم  ودر إب هللا ،  اسوم موصوول مفعوول بو  لفعول محوذوف. والتقود ر   «ما»ممنوع ، وعندهم أن 

 نرو ما هيجت لنا ، وسيذور  لك الشارح.
، ولوم أعثور عليو  فوى نسب وثير مل العلماء هذا البيت لمجنون بنى عامر ىيه بل الملوح ـ  148

 في . «ليلى»ن وان  ، ولعل السر فى نسبتدم البيت ل   ور 

متعلقووان بتووزون ويكلوويم  «موول ليلووى ، بتكلوويم»فعوول مووا  وفاعوول  «يووزونت»اإلعووراب   

أناة اسووتثناء ملغوواة  «إب»فعوول مووا   «زان»نافيووة  «فمووا»مضوواف إليوو   «سوواعة»و مضوواف ، 

جووار  «بوى»اسوم موصوول مضوواف إليو   «مووا»و مفعوول بو  لووزان ، وضوعف مضواف  «ضوعف»

وووالم   فاعوول زان ، ووووالم مضوواف ،  «والمدووا»ومجوورور متعلووظ بمحووذوف صوولة الموصووول 

 وضمير الغائبة العائد الى ليلى مضاف إلي .
حيوث ىودم المفعوول بو  ، وهوو ىولو   «فما زان إب ضعف ما بى والمدوا»الشاهد في    ىول  

وهذا جوائز عنود  «باب»مع وون المفعول منحصرا  «المداو»على الفاعل ، وهو ىول   «ضعف»

 الكسائى وأوثر البصر يل ، وبقية البصر يل  توولون  لك البيت
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ب خوالف فوى  «إنّموا»بوـ  هذا معنى والم المصنف ، واعلم أن المحصور

 أن  ب  جوز يقد م  ، وأما المحصور باب ففي  ثالثة مذاهب  
أنو  ب ـ   يل ، والفوراء ، وابول األنبوارووهو مذهب أوثر البصرـ  أحدها

 خلو   إما أن  كون المحصور بدوا فواعال ، أو مفعووب ، فوان ووان فواعال امتنوع 

فوما ىول    * فلم  ودر إب هللا موا  «ما ضرب إب ز د عمرا»يقد م    فال  جوز 
مفعوول بفعوول محووذوف ،  «مووا هيجووت»[ فوووّول علوى أن 147* ] (1)هيّجوت لنووا 

فلوم  تقودم الفاعول المحصوور علوى المفعوول    «نرو ما هيّجت لنوا»   والتقد ر

ألن هذا ليه مفعوب للفعل المذوور ، وإن وان المحصور مفعوب جواز يقد مو  
 «ما ضرب إب عمرا ز د»  نحو 

   «إّب »بووـ  أنوو   جوووز يقوود م المحصووورـ  وهووو مووذهب الكسووائىـ  الثووانى

 فاعال وان ، أو مفعوب.
ـ  مذهب بعض البصر يل ، واختار  الجزولّى ، والّشلوبيل وهوـ  الثالث

 فاعال وان ، أو مفعوب.   «إّب »بـ  أن  ب  جوز يقد م المحصور

* * * 

  «خووووواف ربّوووووو  عموووووور»شووووواع نحووووووو و
 (2) «زان نوووووور  الّشوووووجر»شوووووذّ نحوووووو و   

  
__________________ 

 «والمدوا»هوو فاعلو  ، وىولو  ضوميرا مسوتترا  عوون علوى يكلويم سواعة ، و «زان»ونحو  بون فوى 

 فاعل بفعل محذوف ، والتقد ر   زان  والمدا ، وهو يوو ل مستبعد   وب مقتضى ل .

 .147( ىدمنا  ور الكالم على هذا الشاهد ، وهو الشاهد رىم 1)

رب   منصووب علوى  «ربو »فعول موا   «خواف»فاعل شواع  «نحو»فعل ما   «وشاع»( 2)

فاعول  «عمر»غائب العائد إلى عمر المتوخر لف ا مضاف إلي  التع يم ، ورب مضاف وضمير ال

فعول موا   «وشوذ»خاف ، والجملة مل خاف وفاعل  ومفعول  فوى محول جور باضوافة نحوو إليدوا 

نووور   فاعوول زان ، ونووور مضوواف ، وضوومير  «نووور »فعوول مووا   «زان»فاعوول شووذ  «نحووو»

مفعوول بو  لوزان ، وجملوة  «لشوجرا»الغائب العائد إلى الشجر المتووخر لف وا وريبوة مضواف إليو  

 عل  ومفعول  فى محل جر باضافةزان وفا
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أو   شاع فى لسوان العورب يقود م المفعوول المشوتمل علوى ضومير  رجوع 

مفعول ، وىود  «ربّ »فـ  «خاف ربّ  عمر»، و لك نحو  (1)إلى الفاعل المتوخر 
ن وإـ  وهوو الفاعول ، وإنموا جواز  لوك «عمور»اشتمل على ضومير  رجوع إلوى 

ألن الفاعوول منوووّو التقوود م علووى ـ  وووان فيوو  عووون الضوومير علووى متوووخر لف ووا

المفعوول   ألن األصوول فووى الفاعوول أن  تصوول بالفعوول   فدووو متقوودم ريبووة ، وإن 
 يوّخر لف ا.

فلووو اشووتمل المفعووول علووى ضوومير  رجووع إلووى مووا ايّصوول بالفاعوول ، فدوول 

ضوورب »نحووو فووى  لووك خووالف ، و لووك  ؟ جوووز يقوود م المفعووول علووى الفاعوول
وّجو  الجوواز بونو  لموا عوان ـ  وهوو الصوحي ـ  فمول أجازهوا «بالمدا جار هند

الضمير على ما ايصل بما ريبت  التقد م وان وعون  على ما ريبت  التقد م   ألن 

 المتصل بالمتقدم متقدم.
أو شذّ عون الضمير مل الفاعل المتقدم على  «إلى  خر ـ  وشذ»وىول    

الذو ـ  فالداء المتصلة بنور «زان نور  الّشجر»و لك نحو المفعول المتوخر ، 

وهو المفعول ، وإنما شذ  لوك ألن فيو  عوون  «الشجر»عائدة على ـ  هو الفاعل
مفعول ، وهو متووّخر لف وا ،  «الشجر»الضمير على متوخر لف ا وريبة   ألن 

عوة واألصل في  أن  نفصل عل الفعل   فدو متوخر ريبوة ، وهوذ  المسوولة ممنو

عند جمدور النحو يل وما ورن مل  لك يوّولو  ، وأجازها أبو عبود هللا الّطووال 
، ومما ورن مل  لك  (2)مل الكوفييل ، وأبو الفت  بل جنى ، ويابعدما المصنف 

 ىول   
__________________ 

ووول وووالم ايصوول فيوو  ضوومير الفاعوول المتوووخر    «خوواف ربوو  عموور»نحووو إليدووا ، والمووران بنحووو 

ووول وووالم ايصوول فيوو  ضوومير المفعووول    «زان نووور  الشووجر»فعول المتقوودم ، والمووران بنحووو بووالم

 المتوخر بالفاعل المتقدم.

 ( مل  لك ىول األعشى ميمون  1)

 ونووووووووووواط  صوووووووووووخرة  وموووووووووووا ليوهندوووووووووووا

 فلووووووم  ضوووووورها ، وأوهووووووى ىرنوووووو  الوعوووووول    

  
 ى  لكبع في  ل . وىد أ دهما ف(  هب إلى هذا األخف  أ ضا ، وابل حتى يا2)
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 ـ  (149)

 لّمووووووا رأو طووووووالبو  مصووووووعبا  عووووووروا

 وووووان ، لووووو سوووواعد المقوووودور ،  نتصوووورو   

  
__________________ 

المحقظ الرضى ، ىال   واألولى يجو ز ما  هبا إلي  ، ولكل على ىلة ، ولويه للبصور ة منعو  موع 

نوازع مول يجوو زهم ىولدم فى باب التنازع بما ىالوا ، ا  ، وهوو  شوير إلوى رأو البصور يل فوى الت

إعمال العامل الثانى المتوخر فى لفظ المعمول ، وإعمال المتقدم مل العامليل فوى ضومير    إ  فيو  

 عون الضمير على المتوخر.

  رثي .! ـ رضى هللا عندماـ  البيت ألحد أصحاب مصعب بل الزبيرـ  149

ألن خووفدم  «نتصورووان  »أخذهم الخووف  « عروا»الذ ل ىصدوا ىتال   «طالبو »اللغة   

نصوورت »منوو  أع ووم وسوويلة بنتصووار  علوويدم ، وهووو موووخو  موول ىولوو  صوولّى هللا عليوو  وسوولّم 

 .«بالرعب
ظورف بمعنوى حويل مبنوى علوى السوكون فوى محول نصوب بوذعر اآليووى  «لموا»اإلعوراب   

طالبو   فاعل رأو ، وطالبو مضاف والضمير العائود إلوى مصوعب  «طالبو »فعل ما   «رأو»

مفعوول  «مصوعبا»  ، والجملة مل رأو وفاعل  فى محل جر باضافة لما ال رفية إليدا مضاف إلي

فعول موا  نواىص ، واسوم   «وووان»فعل ما  مبنى للمجدول ونائوب فاعول  « عروا»ب  لرأو 

سوواعد »شوورطية بيوور جازمووة  «لووو»ضوومير مسووتتر فيوو  جوووازا يقوود ر  هووو  عووون إلووى مصووعب 

فعوول مضووارع ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو   « نتصوور»فعوول وفاعوول ، وهووو شوورط لووو  «المقوودور

 «ووان»جوازا يقد ر  هو  عون إلى مصعب ، والجملوة مول  نتصور وفاعلو  فوى محول نصوب خبور 

وجواب لو محذوف  دل علي  خبر وان ، وجملة الشرط والجواب ب محل لدا اعتراضية بويل ووان 

 واسمدا وبيل خبرها.
حيووث أخوور المفعووول عوول الفاعوول ، مووع أن مووع  «رأو طووالبو  مصووعبا»الشوواهد فيوو    ىولوو  

 الفاعل ضميرا  عون على المفعول   فعان الضمير على متوخر لف ا وريبة.
 ىول الشاعر  ـ  مما لم  ذور  الشارحـ  ومل شواهد هذ  المسولة

 لّموووووووووووا عصووووووووووووى أصووووووووووووحاب  مصووووووووووووعبا

 أنّو إليووووووووووو  الكيووووووووووول صووووووووووواعا بصووووووووووواع    

  
 وىول اآلخر  

   أب ليوووووووت شوووووووعرو هووووووول  لوووووووومّل ىومووووووو

 زهيووووورا علوووووى موووووا جوووووّر مووووول ووووووّل جانوووووب    
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 وىول   
 ـ  (150)

 وسوووووا حلمووووو   ا الحلوووووم أثوووووواب سوووووؤنن

 رىوووى نووودا   ا النّووودو فوووى  رو المجووودو   

  
__________________ 

اآليووى بعووض شووواهد لدووذ  المسووولة ، ونووذور لووك مووا  153وسننشوود فووى شوورح الشوواهد رىووم 

 نرجح  مل أىوال العلماء.

 لشواهد التى ب  علم ىائلدا.البيت مل اـ  150

وسوووت  فعوول  تعوودو إلووى مفعوووليل لوويه أصوولدما المبتوودأ والخبوور ، يقووول   «وسووا»اللغووة   

الحلوم   األنواة والعقول ، وهوو أ ضوا يووخير  «حلمو »محمدا جبة ، وما يقول   ألبست عليوا ىميصوا 

أصول معنوا  جعلو   ـ بتضوعيف القواف «ورىوى»هو السويانة  «سؤنن»العقوبة وعدم المعاجلة فيدا 

 رىى   أو  صعد ، والمرىاة   السلم الذو ب  يصعد مل أسوفل إلوى أعلوى ، والموران رفعو  وأعلوى 

جمع  روة ، وهوى ـ  بضم الذال « رو»المران ب  الجون والكرم  «الندو»منزلت  مل بيل ن رائ  

 أعلى الشىء.
والضوومير حلووم   فاعوول وسووا ، وحلووم مضوواف  «حلموو »فعوول مووا   «وسووا»اإلعووراب   

 «أثوواب سوؤنن» ا   مفعول أول لكسا ، و ا مضاف والحلم مضاف إليو   « ا الحلم»مضاف إلي  

 «نودا »فعول موا   «ورىوى»أثواب   مفعول ثوان لكسوا ، وأثوواب مضواف وسوؤنن مضواف إليو  

جووار ومجوورور متعلووظ  «فووى  رو»مفعووول بوو  ومضوواف إليوو   « ا النوودو»فاعوول ومضوواف إليوو  

 مضاف إلي . «المجد»و برىى. و رو مضاف ، 
فوان المفعوول فيدموا متووخر  «وسا حلم   ا الحلم ، ورىى نوداء  ا النودو»الشاهد في    ىول  

عل الفاعل مع أن مع الفاعل ضميرا  عون على المفعول   فيكون في  إعوانة الضومير علوى متووخر 

يبعووا ـ  ل جنووىفووى اللفووظ والريبووة جميعووا ، و لووك ب  جوووز عنوود جمدووور البصوور يل ، خالفووا ببوو

 وللرضى ، وابل مالك فى بعض وتب ـ  لألخف 
 «حلمو  ، ونودا »أن  كوون الضومير فوى ـ  فى هذا البيتـ  وذا ىالوا. ونحل نرو أن  ب  بعد

عائدا على ممدوح  ور فى أبيات يقدمت البيت الشاهد   فيكون المعنوى أن حلوم هوذا الممودوح هوو 

إ  ائتسووا بو  وجعلوو  ىودوة لدوم ، واسوتمر يووثير  فويدم  الذو أثر فيمل يراهم مل أصحاب الحلوم  

حتى بلغوا الغا وة مول هوذ  الصوفة ، وأن نودو هوذا الممودوح أثور ووذلك فويمل يوراهم مول أصوحاب 

 الجون   فافدم وأنصف.
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 وىول   
 ـ  (151)

 لوووووو أّن مجووووودا أخلووووود الووووودّهر واحوووووداو

 مووول النّووواس أبقوووى مجووود  الووودّهر مطعموووا   

  

 وىول .
 ـ  (152)

 جوووووزو ربّووووو  عنّوووووى عووووودّو بووووول حوووووايم 

 جوووووزاء الكوووووالب العاو وووووات وىووووود فعووووول    

  
__________________ 

البيت لشاعر األنصار سويدنا حسوان بول ثابوت ،  رثوى مطعوم بول عودو بول نوفول بول عبود ـ  151

 مناف بل ىصى ، أحد أجوان مكة ، وأول هذ  القصيدة ىول   

 عووووويل أب ابكوووووى سووووويّد النّووووواس ، واسوووووفحى أ

 بووووووودمع ، فوووووووان أنزفتووووووو  فاسوووووووكبى الووووووودّما   

  
 «اسوفحى»أران  ا عينوى ، فحوذف  واء الموتكلم اوتفواء بالكسورة التوى ىبلدوا  «عيلأ»اللغة   

 وتب ل  الخلون ، ونوام البقاء. «أخلد»أنفدت نمعك فلم  بظ من  شىء  «أنزفت »أسيلى وصبى 
 فعا لمجموع البشر.المعنى    ر د أن  ب بقاء ألحد فى هذ  الحياة مدما  كل نا

اسووم أن ،  «مجوودا»حوورف يوويوود ونصووب  «أن»شوورطية بيوور جازمووة  «لووو»اإلعووراب   

موع فاعلوو  المسوتتر فيوو  فوى محوول رفوع خبوور أن. وأن موع نخلووت عليو  فووى يوو وول  «أخلوود»وجملوة 

مصودر مرفووع علوى أنو  فاعوول لفعول محوذوف ، والتقود ر   لوو ثبووت إخوالن محود صواحب  ، وهووذا 

مفعوول  «واحودا»منصوب على ال رفية الزمانيوة ، وعاملو  أخلود  «الدهر»لشرط الفعل هو فعل ا

 «مجود »فعول موا   «أبقوى»جار ومجرور متعلظ بمحذوف صفة لواحود  «مل الناس»ب  ألخلد 

مجوود   فاعوول أبقووى ، ومجوود مضوواف وضوومير الغائووب العائوود إلووى مطعووم المتوووخر مضوواف إليوو  ، 

مفعوول بو   «مطعموا» «لوو»حول لدوا مول اإلعوراب جوواب والجملة مل أبقى وفاعل  ومفعول  ب م

 ألبقى.
عوول ـ  وهوو ىولوو  مطعمواـ  حيوث أخور المفعووول «أبقوى مجود  مطعمووا»الشواهد فيو    ىولوو  

مع أن الفاعل مضاف إلى ضمير  عوون علوى المفعوول ، فيقتضوى أن  «مجد »الفاعل ، وهو ىول  

  رجع الضمير إلى متوخر لف ا وريبة.
 ى األسون الدؤلى ،  دجو عدو بل حايم الطائى ، وىد نسب  ابلالبيت ألبـ  152
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 وىول   
 ـ  (153)

 جووووزو بنوووووو  أبوووووا الغوووويالن عووووول وبووووور

 حسوووووول فعوووووول ومووووووا  جووووووزو سوووووونّمارو   

  
__________________ 

جنى إلوى النابغوة الوذبيانى ، وهوو انتقوال  هول مول أبوى الفوت  ، وسوبب  أن للنابغوة الوذبيانى ىصويدة 

 على هذا الروو.

هوذا مصودر يشوبيدى ، والمعنوى   جوزا  هللا جوزاء مثول  «جزاء الكالب العاو وات»اللغة   

وهوو جمووع عووان ، ـ  بالوودال بودال الووواوـوو  «الكووالب العان وات»جوزاء الكووالب العاو وات ، و ووروو 

 ر ود أنو  يعوالى اسوتجاب  «وىود فعول»والعانو   اسم فاعل مل عدا  عدو ، إ ا ظلم ويجواوز ىودر  

 ، وحقظ في  رجاء . في  نعاء 
المعنى    دعو على عدو بل حايم بوون  جز و  هللا جوزاء الكوالب ، وهوو أن  طورن  النواس 

 و نبذو  و قذفو  باألحجار ، ثم  قول   إن  سبحان  ىد استجاب نعاء  علي .
جووار ومجوورور  «عنووى»فاعوول ، ومضوواف إليوو   «ربوو »فعوول مووا   «جووزو»اإلعووراب   

مضواف  «حوايم»و صوفة لعودو ، وابول مضواف  «ابول»  لجوزو مفعول ب «عدو»متعلظ بجزو 

 «الكووالب»و مفعووول مطلووظ مبوويل لنوووع عاملوو  وهووو جووزو ، وجووزاء مضوواف ،  «جووزاء»إليوو  

فعوول  «فعوول»الوواو للحووال ، ىوود   حوورف يحقيووظ  «وىوود»صووفة للكووالب  «العاو ووات»مضواف إليوو  

ير مسووتتر فيوو  جوووازا مووا  مبنووى علووى الفووت  ب محوول لوو  ، وسووكل ألجوول الوىووف ، وفاعلوو  ضووم

 يقد ر  هو  عون على رب  ، والجملة فى محل نصب حال.
وىودم  «عودو»حيوث أخور المفعوول ، وهوو ىولو   «عودو .. جوزو ربو »الشاهد في    ىول  

 ، مع ايصال الفاعل بضمير  عون على المفعول. «رب »الفاعل ، وهو ىول  
 لى سابظ أو ب حظ.نسبوا هذا البيت لسلي  بل سعد ، ولم أىف ل  عـ  153

بكسور السويل والنوون  «سونمار»ونية لرجل لم أىف علوى يعر وف لو   «أبا الغيالن»اللغة   

وهوو القصور الوذو ووان ـ  اسم رجل رومى ،  قوال   إنو  الوذو بنوى الخورنوظـ  بعدهما ميم مشدنة

  النعموان مول للنعمان بل امروء القيه ملك الحيرة ، وإن  لما فورغ مول بنائو  ألقواـ  ب اهر الكوفة

أعلى القصر   لوال  عمل مثل  لغير  ، فخر ميتا ، وىد ضربت ب  العرب المثول فوى سووء المكافووة 

/  1فوى مجموع األمثوال  828ان ور المثول رىوم )ىوال الشواعر  «جزانى جوزاء سونمار»،  قولون   

   (بتحقيقنا 159
 جزينوووووووووا بنوووووووووو سوووووووووعد بحسووووووووول فعالنوووووووووا

 جووووووووزاء سوووووووونّمار ، ومووووووووا وووووووووان  انووووووووب    
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المتقووودم عائووودا علوووى موووا ايّصووول  [بالفاعووول]فلوووو ووووان الضووومير المتصووول 

،  «ضرب بعلدا صواحب هنود»بالمفعول المتوخر امتنعت المسالة ، و لك نحو 
 وىد نقل بعضدم فى هذ  المسولة أ ضا خالفا ، والحّظ فيدا المنع.

* * * 
__________________ 

مفعوول بو   «أبوا الغويالن»إليو   فاعول ، ومضواف «بنوو »فعل موا   «جزو»اإلعراب   

الوواو عاطفوة ، وحسول    «وحسول فعول»جار ومجرور متعلوظ بجوزو  «عل وبر»ومضاف إلي  

الكواف للتشوبي  ، وموا   مصودر ة  «وموا»معطوف على وبر ، وحسل مضاف وفعل مضاف إليو  

ومودخولدا فوى  «موا»و نائوب فاعول  جوزو ،  «سونمار»فعول مضوارع مبنوى للمجدوول  « جزو»

 ل مصدر مجورور بالكواف ، والجوار والمجورور متعلوظ بمحوذوف صوفة لموصووف محوذوف يوو

، ويقود ر الكوالم   جوزو بنووو  أبوا الغويالن جوزاء مشووابدا  «جوزو» قوع مفعووب مطلقوا مبينوا لنوووع 

 لجزاء سنمار.
 «أبوا الغويالن»حيث أخر المفعول ، وهو ىولو   «جزو بنو  أبا الغيالن»الشاهد في    ىول  

 ، مع أن الفاعل متصل بضمير عائد على المفعول. «بنو »عل ، وهو ىول  عل الفا
ز وانة علوى موا  ورنوا  فوى شورح ـ  هذا ، ومل شواهد هوذ  المسوولة مموا لوم  نشود  الشوارح

 ىول الشاعر  ـ  149الشاهد رىم 
 مووووووووا نفعووووووووت أعمالوووووووو  الموووووووورء راجيوووووووواو

 جووووزاء عليدووووا موووول سوووووو موووول لوووو  األموووور   

  
موع أنو  ىود  «المورء»وهوو ىولو  ـ  علوى المفعوولـو  «أعمال »ىول   وهوـ  حيث ىدم الفاعل

ايصل بالفاعل ضمير  عون إلى المفعول   فجملة موا أنشود  الشوارح وأنشودنا  لدوذ  المسوولة ثمانيوة 

 شواهد.
ويابع  علي  أبو الفت  ابل جنوى ـ  ولكثرة شواهد هذ  المسولة نرو أن ما  هب إلي  األخف 

مول ـ  الجرجوانى ، وأبوو عبود هللا الطووال ، وابول مالوك ، والمحقوظ الرضوى ، واإلمام عبد القواهر

جواز يقد م الفاعل المتصل بضمير  عوون إلوى المفعوول ، هوو القوول الخليوظ بوون يوخوذ بو  ويعتمود 

علي  ، ونرو أن اإلنصاف وايباع الدليل  وجبان علينا أن نوافظ هؤبء األئمة على موا  هبووا إليو  

على خالف    ألن التمسك بالتعليل مع وجون النص على خالف  مما ب  جووز ،  وإن وان الجمدور

 وأحكام العربية  قضى فيدا على وفظ ما ورن عل أهلدا.
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 النّائب عل الفاعل

  نووووووووب مفعوووووووول بووووووو  عووووووول فاعووووووول 

(1)فيموووووووا لووووووو  ، ونيووووووول خيووووووور نائووووووول    
 

  

ل  حووذف الفاعوول و قووام المفعووول بوو  مقاموو  ، فيعطووى مووا وووان للفاعوول   موو
، و لوك نحوو  (2)لزوم الرفع ، ووجوب التوّخر عل رافع  ، وعدم جوواز حذفو  

 «نيل خير نائل»
__________________ 

عول »جوار ومجورور متعلوظ بمفعوول  «بو »فاعول  نووب  «مفعوول»فعول مضوارع  « نووب»( 1)

جوار ومجورور  «لو »مثل  ، وما اسم موصوول  «فيما»جار ومجرور متعلظ بينوب أ ضا  «فاعل

الكواف جوارة لقوول محوذوف ، نيول   فعول موا  مبنوى  «ونيول»علظ بمحذوف صلة الموصول مت

 نائب فاعل ، ومضاف إلي . «خير نائل»للمجدول 

ب يخلوو ـ  علوى وثريدواـ  ( األبرا  التى يدعو المتكلم إلى حذف الفاعل وثيرة جدا ، ولكندوا2)

 مل أن سببدا إما أن  كون شيوا لف يا أو معنو ا.

 سووباب اللف يووة فكثيوورة   مندووا القصوود إلووى اإل جوواز فووى العبووارة نحووو ىولوو  يعووالى  فومووا األ

ِْ ما عُروقِْبتُْم بِرهِ ) مول  ومندوا المحاف وة علوى السوجع فوى الكوالم المنثوور نحوو ىوولدم   (فَعاقِبُوا بِِمثْ

بختلووف إعووراب الفاصوولتيل ،  «حموود النوواس سويري »طابوت سوور ري  حموودت سوويري    إ  لوو ىيوول 

 ا المحاف ة على الوزن فى الكالم المن وم ، وما فى ىول األعشى ميمون ابل ىيه  ومند
 علّقتدووووووووووا عرضووووووووووا ، وعلّقووووووووووت رجووووووووووال

 بيووووورو ، وعلّوووووظ أخووووورو بيرهوووووا الّرجووووول    

  
فوى هوذا البيوت ثوال  مورات للمجدوول   ألنو  لوو  وور  «علوظ»فونت يرو األعشى ىد بنى 

المحبووة ،  ام لوو  وزن البيووت ، والتعليووظ هدنووا  الفاعوول فووى ووول موورة مندووا أو فووى بعضوودا لمووا اسووتق

 وعرضا   أو مل بير ىصد منى ، ولكل عرضت لى فدو تدا.
وأما األسباب المعنو وة فكثيورة   مندوا ووون الفاعول معلوموا للمخاطوب حتوى ب  حتواج إلوى 

ٍْ ) ور  ل  ، و لك نحو ىول  يعالى    ْنسراُن ِمرْن َعَجر لموتكلم فدوو ب ومندوا وونو  مجدووب ل (ُخِلرَي اْْلِ

 ستطيع يعيين  للمخاطب وليه فى  ور  بوصف مفدوم مل الفعول فائودة و لوك وموا يقوول   سورّ 

فائودة زائودة فوى  «سورّ اللوص متواعى»متاعى   ألنك ب يعرف  ات السارّ ، ولويه فوى ىولوك 

 ومندا رببة المتكلم «سرّ متاعى»اإلفدام على ىولك 
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فحوذف  «نال ز د خير نائول»ل ، واألصل   فخير نائل   مفعول ىائم مقام الفاع

وب  جووز ـ  «خير نائل»وهو ـ  وأىيم المفعول ب  مقام ـ  «ز د»وهو ـ  الفاعل
على أن  كون مفعوب مقدما ، بل على أن  «خير نائل نيل»يقد م    فال يقول   

، والمفعوول القوائم مقوام  «نيول»وهوى ـ   كون مبتدأ ، وخبر  الجملوة التوى بعود 

خيور »، ووذلك ب  جوز حذف  «هو [نيل]»والتقد ر   ـ  عل ضمير مستترالفا
 .«نيل»فتقول    «نائل

* * * 

 فوووووووّول الفعوووووول اضووووووممل ، والمتّصوووووول 

(1)بووواآلخر اوسووور فوووى مضوووى ووصووول    
 

  
__________________ 

  فى اإلبدام على السامع ، وقولك   يصدّ بوولف ن نوار ، ومندوا رببوة الموتكلم فوى إظدوار يع يمو

للفاعوول   بصووون اسووم  عوول أن  جوورو علووى لسووان  ، أو بصووون  عوول أن  قتوورن بووالمفعول بوو  فووى 

الذور ، وقولك   خلظ الخنز ر ، ومندا رببة المتكلم فى إظدوار يحقيور الفاعول بصوون لسوان  عول 

أن  جرو بوذور  ، ومندوا خووف الموتكلم مول الفاعول فيعور  عول  وور  لووال  نالو  منو  مكورو  ، 

 المتكلم على الفاعل فيعر  عل اسم  لوال  مس  أحد بمكرو .ومندا خوف 

مضواف  «الفعول»و اآليوى ، وأول مضواف  «اضوممل»مفعول مقدم ، والعامول فيو   «فوول»( 1)

اضوومم   فعوول أموور ، مبنووى علووى الفووت  بيصووال  بنووون التوويوود الخفيفووة ، ونووون  «اضووممل»إليوو  

ضووومير مسووتتر فيووو  وجوبووا يقووود ر  أنوووت التوويوود حووورف ب محوول لووو  موول اإلعوووراب ، والفاعوول 

اآليوووى  «اوسووور»الوووواو حووورف عطووف ، المتصووول   مفعوووول مقووودم ، والعاموول فيووو   «والمتصوول»

فعل أمر ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا  «اوسر»جار ومجرور متعلظ بالمتصل  «باآلخر»

رة الكواف جوا «ووصول»جار ومجرور  تعلظ باوسر أو بمحذوف حوال  «فى مضى»يقد ر  أنت 

لقووول محووذوف ، والجووار والمجوورور متعلقووان بمحووذوف خبوور لمبتوودأ محووذوف ، والتقوود ر   و لووك 

إلد ، ووصل   فعل ما  مبنى للمجدول ، ونائب فاعل  ضمير مسوتتر فيو  جووازا ـ  وائل وقولك

 يقد ر  هو ، والجملة مقول القول المحذوف.
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 اجعلوووووووو  موووووووول مضووووووووارع منفتحوووووووواو

 (1)ى وينتجووووووى المقووووووول فيوووووو     نتحوووووو   
  

 ضّم أّول الفعل الذو لم  سّم فاعل  مطلقوا ، أو   سوواء ووان ماضويا ، أو 
 مضارعا و كسر ما ىبل  خر الماضى ، و فت  ما ىبل  خر المضارع.

وفى المضارع ىولك  «وصل»ومثال  لك فى الماضى ىولك فى وصل   

 .« نتحى»   « نتحى»فى 
* * * 

 الثّوووووووووانى التّوووووووووالى يوووووووووا المطاوعووووووووو  و

(2)ألّول اجعلووووووو  بوووووووال منازعووووووو  ووووووووا   
 

  
 ثالوووووووووث الّوووووووووذو بدموووووووووز الوصووووووووول و

(3)وووووووووووواألّول اجعلنّووووووووووو  واسوووووووووووتحلى    
 

  
__________________ 

اجعل   فعل أمر ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبوا يقود ر  أنوت ، والدواء مفعوول  «واجعل »( 1)

ل ثوان ب جعول مفعو «منفتحا»جار ومجرور متعلظ بمحذوف حال مل الداء  «مل مضارع»أول 

نعوت لينتحوى الووذو  «المقوول»جوار ومجورور متعلووظ بمحوذوف خبور لمبتودأ محووذوف  «وينتحوى»

محكوى بووالقول ، فدووو  ىصود لف وو    « نتحووى»جووار ومجورور متعلووظ بوالمقول  «فيو »ىصود لف وو  

 نائب فاعل للمقول.

 «التوالى»ى مفعوول أول لفعول محوذوف  فسور  موا بعود  ، والتقود ر   واجعول الثوان «والثانى»( 2)

و ىصر للضرورة مفعول ب  للتالى ، وفاعل  ضمير مستتر في  ، ويوا مضواف ،  «يا»نعت للثانى 

جوار ومجورور فوى موضوع المفعوول الثوانى ب جعول اآليوى  «وواألول»مضاف إليو   «المطاوعة»

اجعل   فعل أمر ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت ، والدواء مفعوول أول  «اجعل »

الباء حرف جر ، وب   اسم بمعنى بير مجورور محوال بالبواء ، وىود ظدور إعرابو   «ال منازعةب»

علووى مووا بعوود  بطر ووظ العار ووة ، والجووار والمجوورور متعلووظ باجعوول ، وب مضوواف ، ومنازعووة   

مضوواف إليوو  ، مجوورور بالكسوورة المقوودرة علووى  خوور  منووع موول ظدورهووا اشووتغال المحوول بحروووة 

 الوىف.العار ة ، وسكل ألجل 

مضواف إليو   «الوذو»و مفعول ب  لفعل محذوف  فسر  موا بعود  ، وثالوث مضواف  «وثالث»( 3)

 محذوف صلة الذو ، وهمز مضاف ،جار ومجرور متعلظ ب «بدمز»
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إ ا وان الفعل المبنّى للمفعوول مفتتحوا بتواء المطاوعوة ضوّم أولو  وثانيو  ، 

وفووى  «يكّسوور»   «يكّسوور»وفووى  «يوودحرج»   «يوودحرج»و لووك وقولووك فووى 
 .«يغوفل»   «يغافل»

وإن ووووان مفتتحوووا بدموووزة وصووول ضوووّم أولووو  وثالثووو  ،  لوووك وقولوووك فوووى 

 .«انطلظ»   «انطلظ»وفى  «اىتدر»   «اىتدر»وفى  «استحلى»   «استحلى»
* * * 

 اوسوووووووور أواشوووووووومم فوووووووواثالثّى أعوووووووول و

(1)فاحتموول  «بوووع»وووـ  عينووا ، وضووّم جووا   
 

  

الثيا معتّل العيل سمع فى فائ  ثالثة أوج  إ ا وان الفعل المبنّى للمفعول ث

  
 ومن  ىول    «ىيل ، وبيع»( إخال، الكسر ، نحو 1)
 ـ  (154)

 حيكووووووووت علووووووووى نيوووووووور ل إ  يحووووووووواك 

 يختوووووووووووووب  الّشووووووووووووووك وب يشوووووووووووووواك    

  
__________________ 

جار ومجرور فى موضع المفعول الثانى ب جعول مقودما عليو   «واألول»مضاف إلي   «الوصل»

اجعل   فعل أمر ، والنوون للتوويود ، والفاعول ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت ،  « اجعلن»

جار ومجرور متعلوظ بمحوذوف خبور مبتودأ محوذوف علوى النحوو  «واستحلى»والداء مفعول أول 

 الذو سبظ مرارا.

مثلوو  ،  «أو اشوومم»فعوول أموور ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  وجوبووا يقوود ر  أنووت  «واوسوور»( 1)

و مفعووول بوو  ينازعوو  العووامالن ، وفووا مضوواف ،  «فووا»ة معطوفووة علووى الجملووة السووابقة والجملوو

فعوول مووا  مبنووى للمجدووول ، ونائووب الفاعوول ضوومير مسووتتر فيوو   «أعوول»مضوواف إليوو   «ثالثووى»

 «وضوم»يمييوز  «عينوا»جوازا يقد ر  هو  عون إلى ثالثى ، والجملوة فوى محول جور نعوت لثالثوى 

للضوورورة   فعوول مووا  ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  جوووازا  أصوول  جوواء ، وىصوور  «جووا»مبتودأ 

جوار ومجورور متعلوظ  «وبووع»يقد ر  هو  عون إلوى ضوم ، والجملوة فوى محول رفوع خبور المبتودأ 

فعل موا  مبنوى للمجدوول ، ونائوب الفاعول ضومير مسوتتر فيو  جووازا  «فاحتمل»بمحذوف حال 

 .«ضم»يقد ر  هو  عون على 

 نو .البيت لراجز لم  عيـ  (154)

 «نير ل»نسجت ، ويقول   حاك الثوب محوو  حووا وحياوة  «حيكت»اللغة   
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 ومن  ىول    «ىول ، وبوع»( وإخال، الضم ، نحو 2)
 ـ  (155)

  ؟ليوووووووت ، وهووووووول  نفوووووووع شووووووويوا ليوووووووت
 ليووووووووووت شووووووووووبابا بوووووووووووع فاشووووووووووتر ت    

  

 [.وهما مل فصحاء بنى أسد]وهى لغة بنى نبير وبنى فقعه 
__________________ 

وهو علم الثوب أو لحمت  ، فا ا نسوج الثووب علوى نيور ل ـ  بكسر النون بعدها  اء مثناةـ  نية نيريث

فذلك أصفظ ل  وأبقى ، وإ ا أرانوا أن  صفوا ثوبا بالمتانة واإلحكام ىالوا   هذا ثووب  و نيور ل ، 

نيور ل ،  وىد ىالوا مل  لك أ ضا   هذا رجل  و نير ل ، وهذا رأو  و نيور ل ، وهوذ  حورب  ات

إ ا ووان منسووجا علوى نيور ل ، ـ  علوى زنوة مع ومـ   ر دون أندا شد دة ، وىالوا   هذا ثوب منير

بفت  النون وسوكون ـ  ونوليل   مثنى نول «حووت على نوليل»وىد روو فى موضع هذ  العبارة 

يضورب   «يختب  الشوك»وهو اسم للخشبة التى  لف عليدا الحائك الشقة حيل  ر د نسجدا ـ  الواو

 ب  دخل فيدا الشوك وب  ضرها. «وب يشاك»بعنف 

المعنى   وصف ملفحة أو حلة بوندا محكمة النسوج ، ياموة الصوفاىة ، وأندوا إ ا اصوطدمت 

 بالشواك لم  ؤ ها ولم  علظ بدا.
حيك   فعل ما  مبنوى للمجدوول ، والتواء للتونيوث ، ونائوب الفاعول  «حيكت»اإلعراب   

جوار ومجورور متعلوظ بمحوذوف حوال مول  «علوى نيور ل»زا يقود ر  هوى ضمير مسوتتر فيو  جووا

ظورف للزموان الماضوى مبنوى علوى السوكون فوى محول نصوب  «إ »الضمير المستتر فوى حيكوت 

إليدووا  «إ »ونائووب الفاعوول المسووتتر فيوو  فووى محوول جوور باضووافة  «يحوواك» تعلووظ بحيووك ، وجملووة 

مفعوول بو   «الشوواك»يقود ر  هوى  فعول مضوارع ، والفاعول ضومير مسوتتر فيو  جووازا «يختب »

فعول مضوارع مبنوى للمجدوول ، ونائوب الفاعول ضومير مسوتتر فيو   «يشواك»نافيوة  «وب»لتختب  

 جوازا يقد ر  هى.
حيث إن  فعل ثالثى معتل العويل ، فلموا بنوا  للمجدوول أخلوص  «حيكت»الشاهد في    ىول  

ى هذا  كون شواهدا للوجو  الثوانى ، بالواو ساونة ، وعل «حووت على نير ل»وسر فائ  ، و روو 

 وهو إخال، ضم الفاء.
 نسوب هوذا البيوت لرؤبوة بول العجواج ، وىود راجعوت ن ووان أراجيوز  فوجودت فوى ز انايو  ـ  155

 ا مندا هذا البيت ، وهى ىول   أبياي
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.................................................................................. 
__________________ 

  وووووووووا ىووووووووووم ىوووووووووود حوىلوووووووووت أو ننوووووووووووت 

 بعووووووووووض حيقووووووووووال الّرجووووووووووال الموووووووووووت و   

  

 مووووووووووووووووووالى إ ا أجووووووووووووووووووذبدا صووووووووووووووووووو ت 

 أوبوووووووووووووور ىوووووووووووووود عووووووووووووووالنى أو بيووووووووووووووت    

  

  ؟ليوووووووووت ، وهووووووووول  نفوووووووووع شووووووووويوا ليوووووووووت
 ... ليووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت شووووووووووووووووووووووووووووووووووووووبابا   

  
البيتيل السابقيل على بيت الشواهد  (طبع الدار 20ـ  1)وىد روو أبو على القالى فى أمالي  

ا  ، ولوم  «هذا راجز  صف جذب  للودلو»(  97 نسبدما ، وىال أبو عبيد البكرو فى التنبي  ) ، ولم

  عين  أ ضا.
هوو مصودر حوىول  «حيقوال»ىربوت  «ننووت»ضعفت وأصوابنى الكبور  «حوىلت»اللغة   

صووو الفورخ   إ ا  صوحت ، مووخو  مول ىوولدم   «صوو ت»أران أنزع الدلو مول البوور  «أجذبدا»

بلبنووى وىدرنووى  «ىوود عووالنى»يفا ، وأران بووذلك أنينوو  موول ثقوول الوودلو عليوو  صوواح صووياحا ضووع

 ر ود أم زوجوة ، و لوك  «أم بيوت».* .. وأعجزنى ، وفى روا وة أبوى علوى القوالى* أوبور بيرنوى

ىد ىصد لفوظ ليوت هوذ  فصويرها اسوما وأعربدوا وجعلدوا  « نفع شيوا ليت»ألن العزب أىوو وأشد 

 ىول الشاعر  ـ  «ليت»فى ـ  فاعال ، ومثل هذا
  ؟ليووووووووت شووووووووعرو ، وأ وووووووول منّووووووووى ليووووووووت

 إّن ليتووووووووووووووووووووا وإّن لووووووووووووووووووووّوا عنوووووووووووووووووووواء   

  
 ومثل  ىول عمر بل أبى ربيعة المخزومى  

  ؟ليوووووووت شوووووووعرو ، وهووووووول  ووووووورنّّن ليوووووووت
  ؟هووووووووول لدوووووووووذا عنووووووووود الّربووووووووواب جوووووووووزاء   

  
 وىول اآلخر  

 ليووووووت شوووووووعرو مسوووووووافر بووووووول أبوووووووى عوووووووم

 رو ، وليووووووووووووووت  قولدووووووووووووووا المحووووووووووووووزون    

  
 ىول اآلخر  ـ  إ  ىصد لف دا وجعلت اسما «لو»فى ـ  ون ير 

 أبم علووووووووى لووووووووّو ، ولووووووووو ونووووووووت عالمووووووووا

 بو نوووووووووواب لووووووووووّو لووووووووووم يفتنووووووووووى أوائلوووووووووو     

  
حوورف اسووتفدام المقصووون منوو  النفووى  «وهوول»حوورف يموول ونصووب  «ليووت»اإلعووراب   

ىصد لف     فاعول  نفوع ، والجملوة ب محول  «ليت»مفعول ب  لينفع  «شيوا»فعل مضارع  « نفع»

فعول موا  مبنوى  «بووع»اسوم ليوت األول  «شبابا»حرف يمل مؤود لألول  «ليت»عترضة لدا م

 للمجدول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقد ر 
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وب   در ـ  وهو اإلييان بالفاء بحروة بيل الضّم والكسرـ  ( واإلشمام3)

عوالى    لك إب فى اللفظ ، وب   در فى الخّ  ، وىود ىوروء فوى السوبعة ىولو  ي
َِ اْلماءُ ) َِ َويا َسماُء أَْقِلِعا َوِغي َْ يا أَْرُض اْبلَِعا ماَء ىيول ، »باإلشمام فوى  (َوقِي

 .«وبيض

* * * 

 إن بشوووووووكل خيوووووووف لوووووووبه  جتنوووووووب و

(1)مووووا لبوووواع ىوووود  وووورو لنحووووو حووووّب و   
 

  

إلوى ضوومير ـ  بعود بنائو  للمفعووولـ  إ ا أسوند الفعول الثالثووّى المعتوّل العويل

 أو بائب   فاما أن  كون واو ا ، أو  ائيا.متكلم أو مخاطب 

وسور ـ  عنود المصونفـ  وجوبـ  مل الّسووم «سام»نحو ـ  فان وان واو ّا
 وب  جوز الضم  ]،  «سمت»الفاء أو اإلشمام   فتقول   
__________________ 

فعوول وفاعوول ،  «فاشووتر ت»هووو  عووون علووى شووباب ، والجملووة فووى محوول رفووع خبوور ليووت األول 

 معطوفة بالفاء على جملة بوع. وجملتدما

فانو  فعول ثالثوى معتول العويل ، فلموا بنوا  للمجدوول أخلوص ضوم  «بووع»الشاهد في    ىول  

فائ  ، وإخال، ضم الفاء لغة جماعة مل العرب مندم مل حكى الشارح ، ومندم بعض بنى يمويم 

 ، ومندم ضبة ، وحكيت عل هذ ل.
فعول موا  مبنوى للمجدوول  «خيوف»ظ بخيوف جار ومجرور متعل «بشكل»شرطية  «وإن»( 1)

فعول مضوارع مبنوى للمجدوول جوواب الشورط ،  « جتنوب»نائب فاعل خيوف  «لبه»فعل الشرط 

اسوم موصوول   مبتودأ  «وموا»ونائب الفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقود ر  هوو  عوون إلوى شوكل 

فعوول  « وورو»حوورف يقليوول  «ىوود»جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف صوولة مووا الموصووولة  «لبوواع»

يقوود ر  هووو  عووون إلووى مووا ، مضووارع مبنووى للمجدووول ، ونائووب الفاعوول ضوومير مسووتتر فيوو  جوووازا 

و جوار ومجوورور متعلووظ بيورو ، ونحووو مضوواف ،  «لنحووو»والجملوة فووى محول رفووع خبوور المبتودأ 

 مضاف إلي . ىصد لف     «حب»
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و   لووال  لتوبه بفعول الفاعول ، فانو  بالضوم لويه إب ، نحو [«سمت»فال يقول   

 .«سمت العبد»
ـ  عنود المصونف أ ضواـ  وجوبـ  مول البيوع «بواع»نحوو ـ  وإن وان  ائيّوا

وب  جوووز الكسوور   فووال يقووول    «بعووت  ووا عبوود»ضووّم  أو اإلشوومام   فتقووول   

 .«بعت الثّوب»  لوال  لتبه بفعل الفاعل   فان  بالكسر فق  ، نحو  «بعت»
و   وإن خيووف أ «وإن بشووكل خيووف لووبه  جتنووب»وهووذا معنووى ىولوو    

عودل ـ  أعنى الضّم ، والكسر ، واإلشمامـ  اللبه فى شكل مل األشكال السابقة

 عن  إلى شكل بير  ب لبه مع .
هووذا مووا  ووور  المصوونف ، والووذو  ووور  بيوور  أن الكسوور فووى الووواوو ، 

والضم فى اليائى ، واإلشمام ، هوو المختوار ، ولكول ب  جوب  لوك ، بول  جووز 

 الكسر فى اليائى.الضم فى الواوو ، و
ـو  «بواع»معنا  أن الذو ثبت لفاء  «وما لباع ىد  رو لنحو حبّ »وىول    

   «حوبّ » ثبت لفاء المضاعف ، نحوو ـ  مل جواز الضم ، والكسر ، واإلشمام

 وإن شوت أشممت. «حبّ »و ،  «حبّ »فتقول   
* * * 

 موووووووا لفوووووووا بووووووواع لموووووووا العووووووويل يلوووووووى و

(1)فووووى اختوووووار وانقووووان وشوووووب   نجلوووووى    
 

  
__________________ 

جار ومجرور متعلوظ بمحوذوف صولة موا الموصوولة ، وفوا  «لفا»اسم موصول مبتدأ  «وما»( 1)

اسوم موصوول مبنوى علوى  الوالم جوارة ، وموا   «لموا»ىصد لف     مضاف إلي   «باع»و مضاف 

دأ ، مبتو «العويل»السكون فى محل جر بالالم ، والجوار والمجورور متعلوظ بمحوذوف خبور المبتودأ 

وفاعل  المستتر في  فى محل رفع خبر المبتدأ ، وجملوة المبتودأ وخبور  ب محول لدوا  «يلى»وجملة 

معطوفوان  «وانقان ، وشوب »جار ومجرور متعلظ بتلى  «فى اختار»المجرورة بالالم  «ما»صلة 

 فعل مضارع ، وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلوى شوب  ، « نجلى»على اختار 

 والجملة فى محل جر نعت لشب .
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لما يلي  العويل مول ووّل فعول  كوون علوى ـ  عند البناء للمفعولـ  أو    ثبت

موول    «بوواع»مووا  ثبووت لفوواء ـ  وهووو معتووّل العوويلـوو  «انفعوول»أو  «افتعوول»وزن 
وشوبددما   فيجووز فوى  «اختوار ، وانقوان»جواز الكسر ، والضم ، و لوك نحوو 

والكسور ، نحوو  «انقوون»و ،  «اختور»الضّم ، نحو  التاء والقاف ثالثة أوج   

 واإلشمام ، ويحّرك الدمزة بمثل حروة التاء والقاف. «انقيد»و ،  «اختير»
* * * 

 ىابووووول مووووول ظووووورف أو مووووول مصووووودرو

(1)أو حووووووورف جوووووووّر بنيابوووووووة حووووووورو    
 

  

يقدّم أن الفعول إ ا بنوى لموا لوم  سوّم فاعلو  أىويم المفعوول بو  مقوام الفاعول ، 

هذا البيت إلى أن  إ ا لم  وجد المفعول بو  أىويم ال ورف أو المصودر  وأشار فى
مندا أن  كون ىوابال للنيابوة  [واحد]أو الجاّر والمجرور مقام    وشرط فى ول 

، أو   صووالحا لدووا ، واحتوورز بووذلك ممووا ب  صوول  للنيابووة ، وووال رف الووذو ب 

إ ا  «سوحر»نحوو  ، (2) تصّرف ، والمران ب    موا لوزم النّصوب علوى ال رفيوة 
 أر د ب  سحر

__________________ 

جوار ومجورور متعلوظ  «مول ظورف»فوى  خور البيوت  «حرو»مبتدأ ، وخبر  ىول   «وىابل»( 1)

معطووف علوى  «أو حورف جور»معطوف على الجار والمجورور السوابظ  «أو مل مصدر»بقابل 

أ الوذو هوو ىابول فوى خبور المبتود «حور»جار ومجرور متعلظ بحر  «بنيابة»مصدر ومضاف إلي  

 أول البيت وما  ورنا مل ىبل.

 ( ال روف على ثالثة أنواع  2)

النوع األول   ما  لوزم النصوب علوى ال رفيوة ، وب  فارىدوا أصوال ، وب إلوى الجور بمول ، 

 و لك مثل ى  ، وعو  ، وإ ا ، وسحر.
و لك مثول عنود  والنوع الثانى   ما  لزم أحد أمر ل   النصب على ال رفية ، والجر بمل ،

 ، وثم ، بفت  الثاء.
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   «رووب سوحر»وب  «جلوه عنودك»فوال يقوول    «عنودك» وم بعين  ، ونحوو 

لووووال يخرجدموووا عموووا اسوووتقّر لدموووا فوووى لسوووان العووورب مووول لوووزوم النصوووب ، 
   «معوا  هللا»فوال  جووز رفوع  «معا  هللا»ووالمصانر التى ب يتصّرف ، نحو 

ب فائوودة فيوو    موول ال وورف ، والمصوودر ، لمووا يقوودّم فووى ال وورف ، ووووذلك مووا 

، وب  «ضرب ضورب»، وب  «سير وىت»والمجرور   فال يقول    [والجارّ ]
 ألن  ب فائدة فى  لك. «جله فى نار»

سوير  ووم الجمعوة ، وضورب ضورب »ومثال القابل مل ول مندا ىولوك   

 .(1) «شد د ، ومّر بز د
__________________ 

 ، والفرّ بيندما ما علمت. «ظرف بير متصرف»ل مندما   وهذان النوعان  قال لك

والنوع الثالث   ما  خرج عل النصب على ال رفية وعل الجر بمل ، إلى التووثر بالعوامول 

 المختلفة   وزمل ، ووىت ، وساعة ، و وم ، ونهر ، وحيل   وهذا هو ال رف المتصرف.
   شوترط فوى صوحة جوواز إنابوة وول واحود ( حاصل الذو أومو إلي  الشارح فى هذ  المسوولة أنو1)

مل ال رف والمصدر شرطان   أحدهما   أن  كون ول مندما متصرفا ، وثانيدما   أن  كوون وول 

 واحد مندما مختصا   فان فقد أحدهما واحدا مل هذ ل الشرطيل لم يص  نيابت .

تووثر فالمتصرف مل ال روف هو   ما  خرج عل النصب على ال رفية والجر بمل إلوى ال

 بالعوامل ، وما علمت مما أوضحنا  لك ىر با.
وأموا المتصورف مول المصوانر فدووو   موا  خورج عول النصووب علوى المصودر   إلوى التوووثر 

بالعوامل المختلفة ، و لك وضرب وىتل وما ب  خرج مل المصدر عول النصوب علوى المصودر ة 

 لية المطلقة.ومعا  هللا فان   صدر بير متصرف ب  قع إب منصوبا على المفعو
 وأما المختص مل ال روف فدو   ما خص باضافة ، أو وصف ، أو نحوهما.
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 ب  نوووووووب بعووووووض هووووووذو ، إن وجوووووودو

(1)فووووى اللّفووووظ مفعووووول بوووو  وىوووود  وووورن    
 

  

أن  إ ا وجد بعد الفعل المبنى لما لم  سّم ـ  إب األخف ـ  مذهب البصر يل

نعيل إىامة المفعول ـ  رفاعل    مفعول ب  ، ومصدر ، وظرف ، وجاّر ومجرو

ب  مقام الفاعل   فتقول   ضرب ز د ضربا شد دا  وم الجمعة أموام األميور فوى 
موع وجوون  ، وموا ورن مول  لوك شوا ّ أو  [مقامو ]نار  ، وب  جوز إىامة بير  

 مؤّول.

ومذهب الكوفييل أن   جوز إىامة بير  وهوو موجوون   يقودّم ، أو يووّخر   
وووذلك فوى  «ز دا ، وضرب ز دا ضرب شد د ضرب ضرب شد د»فتقول   

 (ليجوزو ىومووا بموا وووانوا  كسووبون)البواىى ، واسووتدلّوا لوذلك بقووراءة أبوى جعفوور 
 وىول الشاعر  

__________________ 

وأمووا المخووتص موول المصووانر فدووو   مووا وووان ناب علووى العوودن ، أو علووى النوووع ، أمووا نحووو 

 عل الفاعل. فدو بير مختص ، وب  جوز نيابت  «ضرب ضرب»

بوون  كوون ـ  و شترط فى نيابة الجار والمجرور ثالثة شوروط ، أولدوا   أن  كوون مختصوا

وثانيدوا   أب  كوون حورف الجور مالزموا لطر قوة واحودة ، وموذ ومنوذ ـ  المجرور معرفة أو نحوها

 المالزميل لجر الزمان ، ووحوروف القسوم المالزموة لجور المقسوم بو  ، وثالثدوا   أب  كوون حورف

الجور ناب علووى التعليوول ووالالم ، والبوواء ، وموول ، إ ا اسوتعملت إحووداها فووى الدبلوة علووى التعليوول ، 

 ولدذا امتنعت نيابة المفعول ألجل .
فاعل  نوب ، وبعض مضاف ، واسوم اإلشوارة  «بعض»فعل مضارع  « نوب»نافية  «وب»( 1)

فووى »ل فعول الشورط فعوول موا  مبنوى للمجدوو «وجود»شورطية  «إن»مضواف إليو   «هوذو»فوى 

متعلوظ بمفعوول ، وجوواب  «بو »نائوب فاعول لوجود  «مفعوول»جار ومجرور متعلظ بوجد  «اللفظ

الشرط محذوف  دل علي  سابظ الكالم ، والتقد ر   إن وجد فى اللفظ مفعول بو  فوال  نووب بعوض 

ر  فعل مضارع ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود  « رن»حرف يقليل  «وىد»هذ  األشياء 

هو  عون إلى نيابة بعض هذ  األشياء مناب الفاعل موع وجوون المفعوول بو  فوى اللفوظ المسوتفان مول 

 .«إلدـ  وب  نوب»ىول  
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 ـ  (156)

 لوووووووووووم  عووووووووووول بالعليووووووووووواء إّب سووووووووووويّدا

 ب شووووووووووفى  ا الغووووووووووّى إّب  و هوووووووووودو و   

  
__________________ 

وان أراجيوز  فوجودت هوذا البيوت فوى نسبوا هذا البيت لرؤبة بل العجاج ، وىود راجعوت ن وـ  156

 ز انات الد وان ، ب فى أصل  ، وىبل  ىول   

 ىووووووود وفوووووووى مووووووول بدئووووووو  موووووووا ىووووووود بوووووووداو

 إن ثنووووووووى فووووووووى العووووووووون وووووووووان أحمووووووووداو   

  
بووزن ـ  عان ، يقول   ثنوى  ثنوى «ثنى»ظدر  «بدا»مبتدأ أمر  وأول شون   «بدئ »اللغة   

مووخو   «ووان أحمودا»موا ووان واحودا اثنويل وأصل معنا  جمع طرفى الحبل فصوير ـ  رمى  رمى

فعوول مضووارع ماضووي  عنووى ، وهووو موول  « عوول»موول ىووولدم   عووون أحموود ،  ر وودون أنوو  محمووون 

األفعوال المالزموة للبنواء للمفعوول ، ومعنووا  علوى هوذا أولوع أو اهووتم ، يقوول   عنوى فوالن بحوواجتى 

هوى خصوال المجود التوى يوور   «العليواء»وهو معنى بدا   إ ا ووان ىود أولوع بقضوائدا واهوتم لدوا 

الجورو موع هووو  «الغى»أبرأ ، وأران ب  هدنا هدو ، مجازا  «شفى»صاحبدا سموا ورفعة ىدر 

 وهو الرشان وإصابة الجانة.ـ  بضم الداء «هدو»النفه والتمانو فى األخذ بما  وبقدا و دلكدا 
حاب السوويانة المعنووى   لووم  شووتغل بمعووالى األمووور ، ولووم  ولووع بخصووال المجوود ، إب أصوو

والطموووح ، ولووم  شووف  وو النفوووس المر ضووة واألهووواء المتوصوولة موول نائدووم الووذو أصوويبت بوو  

 نفوسدم إب  وو الددا ة والرشد.
فعل مضارع مبنى للمجدول مجزوم بلوم  « عل»حرف نفى وجزم وىلب  «لم»اإلعراب   

ومجوورور نائووب عوول  جووار «بالعليوواء»وعالمووة جزموو  حووذف األلووف ، والفتحووة ىبلدووا نليوول عليدووا 

 «شوفى»الوواو عاطفوة ، وب نافيوة  «وب»مفعول ب  ليعل  «سيدا»أناة استثناء ملغاة  «إب»الفاعل 

 «إب»مضواف إليو   «الغوى»و مفعول لشفى مقودم علوى الفاعول ، و ا مضواف ،  « ا»فعل ما  

 مضاف إلي . «هدو»و فاعل شفى ، و و مضاف ،  « و»أناة استثناء ملغاة 
وهوو ىولو  ـ  حيوث نواب الجوار والمجورور «لوم  عول بالعليواء إب سويدا»يو    ىولو  الشاهد ف

 .«سيدا»وهو ىول  ـ  عل الفاعل ، مع وجون المفعول ب  فى الكالمـ  «بالعلياء»
والدليل على أن الشاعر أناب الجار والمجرور ، ولم  نب المفعول ب  ، أن  جواء بوالمفعول 

     فكان  قول   لم  عل بالعلياء إب سيد ،ب  منصوبا ، ولو أن  أناب  لرفع
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 [واحد]ومذهب األخف  أن  إ ا يقدّم بير المفعول ب  علي  جاز إىامة ول 

مندما   فتقول   ضرب فى الدار ز د ، وضرب فى الدار ز دا ، وإن لوم  تقودم 
ضورب »  فوال  جووز  «ضورب ز ود فوى الودّار»يعيل إىامة المفعول بو  ، نحوو 

 .«رز دا فى الدّا

* * * 

 بايّفووووووواّ ىووووووود  نووووووووب الثّوووووووان مووووووول و

(1)فيموووووا التباسووووو  أمووووول  «وسوووووا»بووووواب    
 

  
__________________ 

والداعى لذلك أن القوافى ولدا منصوبة ، فاضوطرار  لتوافوظ القووافى هوو الوذو نعوا  وألجوو  إلوى 

  لك.

 ومثل هذا البيت ىول الراجز  
 إنّموووووووووووووا  رضوووووووووووووى المنيوووووووووووووب ربّووووووووووووو  و

 ذور ىلبووووووووووووووو  مووووووووووووووا نام معنيّوووووووووووووووا بووووووووووووووو   

  
وهوو ىولو  ـ  حيوث أنواب الجوار والمجورور «معنيوا بوذور ىلبو »ومحل ابستشدان فى ىول  

بودليل أنو  أيوى ـو  «ىلبو »وهوو ىولو  ـ  عول الفاعول ، موع وجوون المفعوول بو  فوى الكوالمـو  «بذور»

 بالمفعول ب  منصوبا بعد  لك وما هو ظاهر.
لنائب عل الفاعل فى البيتويل متقودم فوى وول والبيتان حجة للكوفييل واألخف  جميعا   ألن ا

 واحد مندما عل المفعول ب  ، والبصر ون  رون  لك مل الضرورة الشعر ة.
حورف يقليول  «ىد»الواو لالستوناف ، بايفاّ   جار ومجرور متعلظ بينوب اآليى  «وبايفاّ»( 1)

ف حوال مول جار ومجرور متعلظ بمحوذو «مل باب»فاعل  نوب  «الثان»فعل مضارع  « نوب»

جار ومجرور متعلظ بينووب  «فيما»مضاف إلي   ىصد لف     «وسا»و الثانى ، وباب مضاف ، 

فعوول مووا  مبنووى  «أموول»التبوواس   مبتوودأ ، والتبوواس مضوواف والدوواء مضوواف إليوو   «التباسوو »

للمجدول ، ونائب الفاعل ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى التبواس ، والجملوة مول 

ب فاعلو  فوى محول رفوع خبور المبتودأ ، وجملوة المبتودأ وخبور  ب محول لدوا مول اإلعوراب أمل ونائ

 المجرورة محال بفى. «ما»صلة 
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إ ا بنى الفعل المتعدّو إلى مفعوليل لما لم  سّم فاعل    فاما أن  كوون مول 

وهوو ـو  «أعطوى»  فوان ووان مول بواب  «(1)ظوّل »، أو مل بواب  «أعطى»باب 
فذور المصنف أن   جوز إىامة األول مندما ووذلك الثانى ، ـ  المران بدذا البيت

، وإن شوووت  «وسووى ز وود جبّووة ، وأعطووى عموورو نرهمووا»بابيفوواّ   فتقووول   

 .«أعطى عمرا نرهم ، ووسى ز دا جبة»أىمت الثانى   فنقول   
هذا إن لم  حصل لبه باىامة الثانى ، فا ا حصل لبه وجب إىامة األول 

أعطى ز ود »فتقول    [فتتعيل إىامة األول «ت ز دا عمراأعطي»و لك نحو ]، 

وب  جوز إىامة الثانى حينوذ   لوال  حصل لبه   ألن وول واحود مندموا  «عمرا
  صل  أن  كون  خذا ، بخالف األول.

ونقل المصنف ابيفواّ علوى أن الثوانى مول هوذا البواب  جووز إىامتو  عنود 

 أمل
__________________ 

مول األفعوال مفعووليل أصولدما مبتودأ وخبور. نحوو ظننوت ز ودا ىائموا وعلمووت ( ىود  نصوب فعول 1)

أخاك مسافرا ، وب  نصب المفعوليل اللذ ل أصولدما المبتودأ والخبور إب ظول وأخوايدوا. وهوذا هوو 

 «أرو»ألن  «فوى بواب ظول وأرو»، وموران النواظم بقولو   «بواب ظول»مران الشوارح هنوا بقولو  

 ثانى والثالث مندا مبتدأ وخبر ، على ما علمت.ينصب ثالثة مفاعيل   أصل ال

وىوود  نصووب فعوول موول األفعووال مفعوووليل لوويه أصوولدما المبتوودأ والخبوور ، وهووذا النوووع علووى 

 ضربيل   ألن نصوب  ألحود هوذ ل المفعووليل إموا أن  كوون علوى نوزع الخوافض ، وموا فوى ىولوك  

األصوول  (ى قَْوَمررهُ َسررْبِعيَن َرُجررًّلً َواْخترراَر ُموسرر)اختوورت الرجووال محموودا ، وومووا فووى ىولوو  يعووالى   

اختوورت موول الرجووال محموودا ، واختووار موسووى موول ىوموو  سووبعيل رجووال ، وإمووا أن  كووون نصووب  

للمفعوليل ألن  مل طبيعتو  متعود إلوى اثنويل. و لوك نحوو ىولوك   منحوت الفقيور نرهموا ، وأعطيوت 

 إبراهيم ن نارا ، ووسوت محمدا جبة.
لنواظم والشوارح ببواب وسوا ، فدوو   وول فعول يعودو إلوى وهوذا الضورب األخيور هوو موران ا

مفعوليل ليه أصلدما المبتدأ والخبر ، ووان يعد   إليدما بنفسو  ، ب بواسوطة حوذف حورف الجور 

 مل أحدهما وإ صال الفعل إلى المجرور.
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اللّبه   فان عنى ب  أن  ايفاّ مل جدة النحو يل ولدم فليه بجيد   ألن موذهب 

ا وووان األول معرفوة والثووانى نكورة يعوويل إىاموة األول   فتقووول   الكووفييل أنو  إ 
أعطوى » ، وب  جووز عنودهم إىاموة الثوانى   فوال يقوول   «أعطوى ز ود نرهموا»

 .«نرهم ز دا

* * * 

 المنوووع اشوووتدر «ظوووّل ، وأرو»فوووى بووواب 

(1)ب أرو منعوووووووا إ ا القصووووووود ظدووووووور و   
 

  

انى مندما خبر فوى األصول  عنى أن  إ ا وان الفعل متعد ا إلى مفعوليل الث

فاألشودر ـ  ، و ل وأخوايدا ، أو وان متعد ا إلى ثالثة مفاعيل وورو وأخوايدا

 «ظوولّ »عنوود النحووو يل أنوو   جووب إىامووة األول ، و متنووع إىامووة الثووانى فووى بوواب 
ظوّل »وب  جووز  «ظوّل ز ود ىائموا»  فتقول    «أعلم»والثانى والثالث فى باب 

وب  جووز إىاموة الثوانى   فوال  «م ز ود فرسوك مسورجاأعل»ويقول    «ز دا ىائم

 أعلم ز دا»وب إىامة الثالث   فتقول    «أعلم ز دا فرسك مسرجا»يقول   
__________________ 

ىصود لف و     «ظول»و جوار ومجورور متعلوظ باشوتدر اآليوى ، وبواب مضواف ،  «فى باب»( 1)

وفاعلو  المسوتتر فيو   «اشوتدر»ملوة مبتودأ ، وج «المنع»معطوف على ظل  «وأرو»مضاف إلي  

فعل مضارع ، والفاعل ضمير مسوتتر فيو  وجوبوا  «أرو»نافية  «وب»فى محل رفع خبر المبتدأ 

ظوورف للمسووتقبل موول الزمووان يضوومل معنووى الشوورط  «إ ا»مفعووول بوو  ألرو  «منعووا»يقوود ر  أنووا 

والجملوة مول الفعول  فاعل لفعل محذوف  فسور  موا بعود  ، والتقود ر   إ ا ظدور القصود ، «القصد»

فعول موا  ، وفاعلو  ضومير  «ظدور»المحذوف وفاعل  المذوور فوى محول جور باضوافة إ ا إليدوا 

مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى القصد ، والجملة مل ظدر المذوور وفاعل  ب محل لدا مول 

 اإلعراب يفسير ة.
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ثالوث ، ونقوول ونقول ابول أبوى الربيووع ابيفواّ علوى منوع إىاموة ال «فرسوك مسورج

 ابل المصنف.ـ  أ ضاـ  ابيفاّ
إلى أن  ب  تعويّل إىاموة األول ، ب فوى بواب ـ  مندم المصنفـ  و هب ىوم

ظّل ز دا ىائم »لكل  شترط أّب  حصل لبه   فتقول    «أعلم»وب باب  «ظلّ »

 .«، وأعلم ز دا فرسك مسرجا
وابول المصونف فنقول ابول أبوى الربيوع  «أعلوم»وأما إىامة الثالث مل بواب 

   (1)ابيفاّ على منع  ، وليه وما زعما ، فقد نقل بيرهموا الخوالف فوى  لوك 

 .«أعلم ز دا فرسك مسرج»فتقول   
 فوال يقوول   «ظول ، وأعلوم»فلو حصول لوبه يعويّل إىاموة األول فوى بواب 

أعلوم ز وودا »هوو المفعوول الثووانى ، وب  «عموورو»علوى أن  «ظوّل ز ودا عموورو»

 .«خالد منطلقا
* * * 

 موووووووا سووووووووو النّائوووووووب مّموووووووا علّقووووووواو

(2)بووووووووالّرافع النّصووووووووب لوووووووو  محقّقووووووووا    
 

  
__________________ 

( حاصل الخالف الذو نقل  بيرهما أن بعض النحاة أجاز  بشرط أب  وىوع فوى لوبه وموا مثول 1)

الشوارح ، وحكا وة الخووالف هوو ظوواهر ووالم النوواظم فوى وتابو  التسووديل ، بول  مكوول أن  كوون ممووا 

يو  والمو  فووى األلفيوة ألن ثالوث مفاعيول أعلووم هوو ثوانى مفعوولى علووم ، وىود  وور اخووتالف  شوير إل

 النحاة فى ثانى مفعولى علم.

الواىوع  «موا»متعلقان بمحذوف صلة  «سوو النائب ، مما»اسم موصول   مبتدأ أول  «وما»( 2)

جووازا يقود ر  علظ   فعل ما  مبنى للمجدول ، ونائب الفاعول ضومير مسوتتر فيو   «علقا»مبتدأ 

متعلوظ بقولو  علوظ  «بوالرافع»هو  عون لما ، والجملة ب محل لدوا صولة موا المجورورة محوال بمول 

جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف خبوور المبتوودأ الثووانى ، والجملووة موول  «لوو »مبتوودأ ثووان  «النصووب»

حوال  «محققوا»فوى أول البيوت  «موا»المبتدأ الثانى وخبر  فى محل رفع خبر المبتدأ األول ، وهو 

 مل الضمير المستكل فى الخبر.
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حكم المفعول القائم مقام الفاعل حكم الفاعل   فكما أن  ب  رفوع الفعول إب 

  فلووو وووان للفعوول  (1)فوواعال واحوودا ، وووذلك ب  رفووع الفعوول إب مفعوووب واحوودا 
 معموووبن فووووثر أىمووت واحوودا مندووا مقووام الفاعوول ، ونصووبت البوواىى   فتقووول  

ما ، وأعلم ز د عمرا ىائما ، وضرب ز ود ضوربا شود دا  ووم أعطى ز د نره»

 .«الجمعة أمام األمير فى نار 
* * * 

__________________ 

(  ر د ب  رفع على أن  نائب فاعل إب واحد مل المفاعيل التى وان الفعل ناصبا لدا وهو مبنوى 1)

 للمعلوم.
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 (1)اشتغال العامل عل المعمول 
__________________ 

( أروان ابشتغال ثالثة   مشغول عن  ، وهو ابسم المتقدم ، ومشغول ، وهو الفعول المتووخر ، 1)

ومشوغول بوو  ، وهووو الضوومير الوذو يعوودو إليوو  الفعوول بنفسوو  أو بالواسوطة ، ولكوول واحوود موول هووذ  

 األروان الثالثة شروط ب بد مل بياندا.

 فخمسة  ـ  وهو ابسم المتقدم فى الكالمـ  فوما شروط المشغول عن 
األول   أب  كون متعدنا لف ا ومعنى   بوون  كوون واحودا ، نحوو ز ودا ضوربت  ، أو متعودنا 

فى اللفظ نون المعنى ، نحو ز دا وعمرا ضربتدما   ألن العطف جعل ابسميل وابسوم الواحود   

 لم  ص .ـ  نحو ز دا نرهما أعطيت ـ  فان يعدن فى اللفظ والمعنى
لم  كول مول بواب ابشوتغال ، بول ـ  نحو ضربت  ز داـ  قدما ، فان يوخرالثانى   أن  كون مت

 إن نصبت ز دا فدو بدل مل الضمير ، وإن رفعت  فدو مبتدأ خبر  الجملة ىبل .
الثالث   ىبول  اإلضمار   فوال  صو  ابشوتغال عول الحوال ، والتمييوز ، وب عول المجورور 

 بحرف  ختص بال اهر وحتى.
ليه مول بواب ابشوتغال لكوون  «جاءك ز د فوورم »ا لما بعد    فنحو الرابع   وون  مفتقر

 ابسم مكتفيا بالعامل المتقدم علي .
 الخووامه   وونوو  صووالحا لالبتووداء بوو  ، بوووب  كووون نكوورة محضووة   فنحووو ىولوو  يعووالى  

بلوو  بووالواو ، معطوووف علووى مووا ى (َرْهبانِيَّررةً )لوويه موول بوواب ابشووتغال ، بوول  (َوَرْهبانِيَّررةً اْبتَررَدعُوها)

 صفة. (ابتدعوها)وجملة 
 فاثنان  ـ  وهو الفعل الواىع بعد ابسمـ  وأما الشروط التى  جب يحققدا فى المشغول

األول   أن  كون متصال المشغول عن  ، فان انفصل منو  بفاصول ب  كوون لموا بعود  عمول 

بواب ابشوتغال ، وسويويى  لم  كول مولـ  وونوات الشرط ، وأنوات ابستفدام ، ونحوهماـ  فيما ىبل 

 يوضي  هذا الشرط فى الشرح.
الثانى   وون  صالحا للعمل فيما ىبلو    بوون  كوون فعوال متصورفا ، أو اسوم فاعول ، أو اسوم 

وول هوذ  ـ  مفعول ، فان وان حرفا ، أو اسم فعل ، أو صفة مشبدة ، أو فعال جامدا وفعل التعجب

 لم  ص .ـ  العوامل لضعفدا ب يعمل فيما يقدم عليدا
فشورط واحود ، وهوو   أب  كوون ـ  وهوو الضوميرـ  وأما الذو  جب يحقق  فى المشغول بو 

أجنبيا مل المشغول عن    فيص  أن  كون ضمير المشغول عن  ، نحو ز دا ضوربت  ، أو موررت 

 ب  ،
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 إن مضووووومر اسوووووم سوووووابظ فعوووووال شوووووغل 

(1)عنووووو    بنصوووووب لف ووووو  ، أو المحوووووّل    
 

  

 فعوووووووول أضوووووووومرافالّسووووووووابظ انصووووووووب  ب

(2)حتموووووا ، موافوووووظ لموووووا ىووووود أظدووووورا    
 

  

عمل فوى ضومير  لوك  [ىد]ابشتغال   أن  تقدم اسم ، و توخر عن  فعل ، 

فمثوال المشوتغل ـ  وهو المضاف إلى ضمير ابسم السابظـ  ابسم أو فى سببيّ 
ز ودا »ومثوال المشوتغل بالسوببّى  «ز دا ضوربت  ، وز ودا موررت بو »بالضمير 

 «إلووى  خوور ـ  إن مضوومر اسووم»وهووذا هووو المووران بقولوو     «ضووربت بالموو 

والتقد ر   إن شوغل مضومر اسوم سوابظ فعوال عول  لوك ابسوم بنصوب المضومر 
فكّل واحود  «ز دا مررت ب »أو بنصب  محال ، نحو  «ز دا ضربت »لف ا نحو 

 وصل إلى «ضربت»لكل  «ز د»اشتغل بضمير  «ضربت ، ومررت»مل 
__________________ 

  أن  كوون اسوما ظواهرا مضوافا إلوى ضومير المشوغول عنو  ، نحوو ز ودا ضوربت أخوا  ، أو و ص

 مررت بغالم .

إن شوغل مضومر ،  فاعل لفعل محذوف  فسر  ما بعد  ، والتقود ر   «مضمر»شرطية  «إن»( 1)

مفعوول بو  لشوغل مقوودم  «فعوال»نعوت بسوم  «سوابظ»مضواف إليو   «اسوم»و ومضومر مضواف ، 

عنو  ، »  ، وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلوى مضومر فعل ما «شغل»علي  

مضاف إلي  ، مل إضافة المصودر  «لف  »متعلقان بشغل ، ونصب مضاف ، ولفظ مل  «بنصب

 معطوف على لفظ. «المحل»حرف عطف  «أو»لمفعول  ، ولفظ مضاف ، والداء مضاف إلي  

 «انصوب »بعود  ، والتقود ر   فانصوب السوابظ  مفعول ب  لفعل محذوف  فسور  موا «فالسابظ»( 2)

 «بفعول»انصب   فعل أمور ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت ، والدواء مفعوول بو  

ونائوب الفاعول المسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  «أضومر»جار ومجرور متعلظ بانصب ، وجملوة 

محوذوف ، والتقود ر   حوتم  مفعوول مطلوظ لفعول «حتموا» عون إلى فعل ، فى محل جر نعت لفعل 

حورف يحقيوظ  «ىود»جار ومجرور متعلظ بموافوظ  «لما»نعت ثان لفعل  «موافظ» لك  لك حتما 

ونائب الفاعل المستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى ما الموصولة ، ب محول  «أظدرا»، وجملة 

 المجرورة محال بالالم. «ما»لدا مل اإلعراب صلة 
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وصوول إليوو  بحوورف جوور   فدووو مجوورور لف ووا  «ررتموو»و الضوومير بنفسوو  ، 

لووو لووم  شووتغل بالضوومير  «ضووربت ، ومووررت»ومنصوووب محووال ، وووول موول 
 «ز ودا ضوربت»وموا يسولّ  علوى الضومير ، فكنوت يقوول    «ز د»لتسلّ  على 

و صول إليو  الفعول بنفسو  وموا وصول إلوى ضومير  ، ويقوول    «ز ودا»فتنصب 

اء وموا وصول إلوى ضومير  ، و كوون بز د مررت فيصول الفعول إلوى ز ود بالبو»
 منصوبا محال وما وان الضمير.

معنووا  أنوو  إ ا وجود ابسووم والفعوول  «إلووى  خور ـ  فالسووابظ انصوب »وىولو  

على الديوة المذوورة   فيجوز لك نصب ابسم السابظ ، واختلف النحو ون فى 
 ناصب   

يل ألنو  ب  جموع بو]فذهب الجمدور إلى أن ناصب  فعل مضومر وجوبوا   

و كووون الفعوول المضوومر موافقووا فووى المعنووى لووذلك الم دوور ،  [المفّسوور والمفّسوور
إن التقود ر    «ز ودا ضوربت »وهذا  شمل ما وافظ لف ا ومعنى نحوو ىولوك فوى 

ز ودا موررت »وموا وافوظ معنوى نون لفوظ وقولوك فوى  «ضربت ز دا ضربت »

   المصنف.وهذا هو الذو  ور (1) «جاوزت ز دا مررت ب »إن التقد ر    «ب 
__________________ 

( اعلم أن الفعل المشغول ىد  كوون متعود ا ناصوبا للمشوغول بو  بوال واسوطة ، وىود  كوون بزموا 1)

ناصبا للمشغول ب  معنى وهو مجرور بحورف جور ، وعلوى وول حوال إموا أن  كوون المشوغول بو  

 ضمير ابسم المتقدم ، وإما أن  كون سببي    فدذ  أربعة أحوال  

ن يقد ر العامل فى ابسم المتقدم المشغول عنو  مول لفوظ العامول المشوغول ومعنوا  فوى فيكو

صورة واحدة ، وهوى أن  جتموع فوى العامول المشوغول شويوان هموا   وونو  متعود ا بنفسو  ، ووونو  

 نحو ىولك   ز دا ضربت .ـ  ناصبا لضمير ابسم المتقدم
مل معنى العامل المشوغول نون لف و   و كون يقد ر العامل فى ابسم المتقدم المشغول عن 

 ، فى ثال  صور  
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والمذهب الثانى   أن  منصوب بالفعل المذوور بعد  ، وهذا مذهب ووفّى 

، واختلف هؤبء   فقال ىوم   إن  عامل فى الضمير وفى ابسم معا   فا ا ىلت 
وللدواء ، ورنّ هوذا الموذهب  «ز ود»لـ  ناصبا «ضربت»وان  «ز دا ضربت »  

هوو عامول فوى    ب  عمل عامل واحد فى ضمير اسم وم در  ، وىوال ىووم  بون

 ال اهر ، والضمير ملغى ، ورنّ بون األسماء ب يلغى بعد ايصالدا بالعوامل.
* * * 

 النّصووووب حووووتم ، إن يووووال الّسووووابظ موووواو

(1) خووووووتّص بالفعوووووول   وووووووان وحيثمووووووا    
 

  
__________________ 

مشوغول بو  بزموا ، والمشوغول بو  ضومير ابسوم المتقودم ، األولى   أن  كون العامل فوى ال

 نحو ىولك   أز دا مررت ب  ، فان التقد ر   أجاوزت ز دا مررت ب .
الثانيووة   أن  كووون العاموول بزمووا ، والمشووغول بوو  اسووما ظوواهرا مضووافا إلووى ضوومير ابسووم 

ت بغالمو  ، وب يقودر  السابظ ، نحو ىولك   ز دا مررت بغالم    فان التقد ر   ببست ز دا مرر

وما ىدرت فى الصورة األولوى   ألن المعنوى علوى هوذا التقود ر  «جاوزت ز دا مررت بغالم »  

هنا بير مستقيم ، ألنك لم يجاوز ز دا ولم يمرر ب  ، وإنما جاوزت بالم  ومررت بو  ، وجواوز 

 مل معنى مر ، وليه مل لف   وما هو ظاهر.
 ا ، ولكن  نصب اسوما ظواهرا مضوافا إلوى ضومير عائود إلوى الثالثة   أن  كون العامل متعد

 ابسم السابظ ، نحو ىولك   ز دا ضربت أخا  ، فان التقد ر   أهنت ز دا ضربت أخا .
وهكووذا يقوودر فووى ووول صووورة موول هووذ  الصووور الووثال  فعووال  نصووب بنفسوو  ، و صوو  معوو  

 المعنى
فعوول الشوورط ،  فعوول مووا . «يووال»شوورطية  «إن»خبوور المبتوودأ  «حووتم»مبتوودأ  «والنصووب»( 1)

وجووواب الشوورط محووذوف ، ويقوود ر الكووالم   إن يووال السووابظ مووا  خووتص بالفعوول فالنصووب واجووب 

 اسم موصول   مفعول ب  لتال «ما»فاعل لتال  «السابظ»
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 ور النحو ون أن مسائل هذا الباب على خمسة أىسام   أحدها   ما  جب 

والثالوث   موا  جووز فيو  األموران في  النصب ، والثانى   ما  جوب فيو  الرفوع ، 
 والنصب أرج  ، والرابع   ما  جوز في  األمران والرفع أرجو  ، والخوامه  

 ما  جوز في  األمران على السواء.

 «إلوى  خور ـ  والنّصوب حوتم»فوشار المصونف إلوى القسوم األول بقولو    
فعوول ، ومعنووا  أنوو   جووب نصووب ابسووم السووابظ إ ا وىووع بعوود أناة ب  ليدووا إب ال

إن ز وودا أورمتوو  أورمووك ، »نحووو إن ، وحيثمووا   فتقووول    (1)وووونوات الشوورط 

فى المثاليل وفيما أشوبددما ،  «ز دا»فيجب نصب    «وحيثما ز دا يلق  فوورم 
 بعد هذ  [ابسم]وب  جوز الرفع على أن  مبتدأ   إ  ب  قع 

__________________ 

ر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى موا ، والجملوة فعل مضارع ، والفاعل ضمير مستت « ختص»

 «ووان»جار ومجورور متعلوظ بيخوتص  «بالفعل»مل  ختص وفاعل  ب محل لدا صلة الموصول 

 «وحيثمووا»إلوود ، ـ  جوار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف خبوور لمبتوودأ محووذوف   أو و لووك وووائل وووان

 المجرورة محال بالكاف. «إن»معطوف على 

 بالفعل أربعة أنواع  ( األنوات التى يختص 1)

األول   أنوات الشرط وان ، وحيثما ، نحو ما مثول بو  الشوارح ، واعلوم أن ابشوتغال إنموا 

 قع بعد أنوات الشرط فى ضرورة الشعر ، فوما فى النثر فال  قع ابشتغال إب بعد أناييل مندموا   

يتو  فوورمو  ، والثانيوة   إن ز ودا لق بشرط أن  كون الفعل المشوغول ماضويا ، نحوو   «إن»األولى 

 فوورم .ـ  أو يلقا ـ  مطلقا ، نحو إ ا ز دا لقيت  «إ ا»
 النوع الثانى   أنوات التحضيض ، نحو هال ز دا أورمت .
 النوع الثالث   أنوات العر  ، نحو أب ز دا أورمت .

فووال  النوووع الرابووع   أنوات ابسووتفدام بيوور الدمووزة ، نحووو هوول ز وودا أورمتوو  ، فومووا الدمووزة

يختص بالفعل ، بل  جوز أن يدخل على األسماء وما يدخل على األفعال ، وإن وان نخولدا علوى 

 األفعال أوثر.
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األنوات ، وأجوواز بعضوودم وىوووع ابسووم بعوودها   فووال  متنووع عنوود  الرفووع علووى 

 اببتداء ، وقول الشاعر  
 ـ  (157)

 ب يجزعوووووووووووى إن مووووووووووونفه أهلكتووووووووووو  

 ى فووووووا ا هلكووووووت فعنوووووود  لووووووك فوووووواجزع   

  
__________________ 

هذا البيت ساى  مل أوثر النسد. ولم نشرح  فى الطبعة األولى لدذ  العلة ، وهو مل ولموة ـ  157

للنمر بل يولب  جيب فيدا امرأي  وىد بمت  على التبد ر ، ووان مل حد ثو  أن ىوموا نزلووا بو  فوى 

المت  امرأيو  علوى  لوك   ففوى هوذا الجاهلية ، فنحر لدم أربع ىالئص ، واشترو لدم زّ خمر ، ف

  قول  

 ىالوووووووت لتعوووووووذلنى مووووووول اللّيووووووول   اسووووووومع ، 

 سوووووووووووف  يبيّتوووووووووووك المالموووووووووووة فووووووووووواهجعى    

  

 ب يجزعوووووووى لغوووووووود ، وأمووووووور بوووووووود لوووووووو  ، 

 يعّجلوووووووووويل الّشووووووووووّر مووووووووووا لووووووووووم يمنعووووووووووى أ   

  

 ىامووووووووووووت يبّكووووووووووووى أن سووووووووووووبات لفتيووووووووووووة

 زىّووووووووووووووا وخابيووووووووووووووة بعووووووووووووووون مقطووووووووووووووع    

  
زع هو   ضعف المرء عل يحمول موا  نوزل بو  مول ب يحزنى ، والج «ب يجزعى»اللغة   

هو المال الكثير ، وهو الشىء النفيه الذو  ضل أهلو  بو   «منفه»بالء ، وهو أ ضا أشد الحزن 

 مت. «هلكت»أ هبت  وأفنيت   «أهلكت »
فعل مضارع مجزوم بال الناهية وعالمة جزمو  حوذف  «يجزعى»ناهية  «ب»اإلعراب   

فاعل لفعل محذوف هوو فعول الشورط  «منفه»شرطية  «إن»خاطبة فاعل النون. و اء المؤنثة الم

الفواء عاطفوة ، إ ا    «فوا ا»جملة مل فعل وفاعل ومفعول ب محل لدا يفسير ة  «أهلكت »، وىول  

إليدوا  «إ ا»فعل وفاعل ، وجملتدما فى محل جر باضوافة  «هلكت»ظرفية يضمنت معنى الشرط 

فى  خر البيت ، وبعود مضواف واسوم  «اجزعى»ف متعلظ بقول  ظر الفاء زائدة ، وبعد   «فبعد»

الفواء واىعوة  «فواجزعى»مضاف إلي  ، والالم للبعد ، والكاف حورف خطواب  « لك»اإلشارة مل 

فى جواب إ ا ، وما بعدها فعل أمر ، و اء المخاطبة فاعول ، والجملوة جوواب إ ا ب محول لدوا مول 

 اإلعراب.
 «إن»حيث وىع ابسم المرفووع بعود أناة الشورط التوى هوى  «إن منفه»الشاهد في    ىول  

 واألوثر أن  لى هذ  األناة الفعل.
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 ، وهللا أعلم. (1) «إن هلك منفه»يقد ر    

* * * 
__________________ 

  روو برفع . «منفه»وىيل   أن يقرر لك ما فى هذا البيت نخبرك أن   روو بنصب 
ـ  1ان ور وتواب سويبو   )يبو   وجمدور البصر يل فوما روا ة النصب فدى التى رواها س

حينووذ  «منفسا»وب إشكال على هذ  الروا ة   ألن  (بتحقيقنا 149ـ  1، ومفصل الزمخشرو  68

منصوب بفعل محذوف مفسور بفعول مول لفوظ الفعول الموذوور بعود  ، والتقود ر   إن أهلكوت منفسوا 

 أهلكت .
مبتودأ  «مونفه»الكوفييل ، وأعربوها علوى أن وهى روا ة  «منفه»والروا ة الثانية برفع 

خبوور  ، وهووذا هووو صوور   عبووارة الشووارح ىبوول إنشووان  البيووت ، واسووتدلوا بوو   «أهلكتوو »، وجملووة 

الشوورطيتيل ، وىووالوا   إن ابسووم  «إ ا»و  «إن»وبمثلوو  علووى جووواز وىوووع الجملووة ابسوومية بعوود 

حل رفع خبر ، ومندم مل  جعل هذا ابسوم المرفوع بعد هاييل األنانيل مبتدأ ، والجملة بعد  فى م

بنواء علوى موذهبدم  «إن ز ود  وزورك فوورمو »المرفوع فاعال لنفه الفعل المذوور بعد  فوى نحوو 

مل جواز يقد م الفاعل على الفعل الرافع ل  ، فوما البصر ون فوال  سولمون أوب روا وة الرفوع ، ثوم 

واز وىوع الجمول ابسومية بعود أناة الشورط ،  قولون   إن صحت هذ  الروا ة فاندا ب يدل على ج

وب يدل على جواز يقدم الفاعل على فعل    ألن واحدا مل هذ ل الوجديل بير متعيل فى إعوراب 

ابسم المرفوع بعد أناة الشرط ، بل هذا ابسم فاعل لفعل محوذوف  فسور  الفعول الموذوور بعود  ، 

  ىد رفع الضومير علوى الفاعليوة ، ومول معنوى و قدر المحذوف مل لفظ المذوور إن وان الذو بعد

الفعل المتوخر إن وان ىد نصب ضمير ابسم وما فى هذا البيوت المستشودد بو  ، ومول األول ىولو  

ََ )يعالى    يَن اْسرتَجاَر ُِ وهذا هو الراج  ، وهو الذو ىدر  الشوارح بعود إنشوان  (َوإِْن أََحٌد ِمَن اْلُمْشِر

، ثوم ان ور موا  (518فوى ، )ا  فى يقد ر العامل فى المشغول عن  البيت ، ثم ارجع إلى ما  ورن

  ورنا  فى باب الفاعل
( هذا التقد ر هو يقد ر البصر يل ، وب  تفظ  وور  هنوا بدوذا الشوكل موع موا  وور  الشوارح ىبول 1)

 بستقام الكالم. «ويقد ر  عند البصر يل إن هلك منفه»إنشان البيت ، ولو أن  ىال   
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 لّسوووووووووابظ موووووووووا باببتوووووووووداإن يوووووووووال او

(1) خوووووووتّص فوووووووالّرفع التزمووووووو  أبووووووودا    
 

  

 وووووووذا إ ا الفعوووووول يووووووال مووووووا لووووووم  وووووورن

(2)مووووا ىبوووول معموووووب لمووووا بعوووود وجوووود    
 

  

  فيجب  (3)أشار بدذ ل البيتيل إلى القسم الثانى ، وهو ما  جب في  الّرفع 

 رفع
__________________ 

اسوم موصوول    «موا»فاعول يوال  «السوابظ»فعل ما  ، فعل الشرط  «يال»شرطية  «وإن»( 1)

فعول مضوارع ، وفاعلو   « خوتص»جار ومجرور متعلظ بيختص اآليى  «باببتدا»مفعول ب  لتال 

الفواء  «فوالرفع»ضمير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى موا ، والجملوة ب محول لدوا صولة 

عد  ، والتقد ر   فوالتزم الرفوع لرب  الجواب بالشرط ، الرفع   مفعول ب  لفعل محذوف  فسر  ما ب

التووزم   فعوول أموور ، وفاعلوو  ضوومير  «التزموو »التزموو  ، والجملووة فووى محوول جووزم جووواب الشوورط 

منصووب علوى ال رفيوة ، والجملوة مول  «أبودا»مستتر في  وجوبا يقد ر  أنت ، والدواء مفعوول بو  

 فعل األمر وفاعل  المستتر في  ب محل لدا مفسرة.

ور متعلوظ بمحوذوف  قوع نعتوا لمصودر محوذوف منصووب علوى المفعوليوة جار ومجر «وذا»( 2)

المطلقة بفعل مدلول علي  بالسابظ ، والتقد ر   والتزم الرفوع التزاموا مشوابدا لوذلك ابلتوزام إ ا يوال 

فاعول لفعول محوذوف  فسور  موا بعود  ،  «الفعول»ظورف يضومل معنوى الشورط  «إ ا»إلود ـ  الفعل

فعل ما  ، وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هوو  عوون إلوى  «يال»والتقد ر   إ ا يال الفعل 

 «لوم  ورن»اسم موصول مفعوول بو  لوتال  «ما»الفعل ، والجملة ب محل لدا مل اإلعراب يفسير ة 

اسم موصول فاعل  رن ، والجملة ب محل لدوا صولة موا الواىوع مفعووب  «ما»مضارع مجزوم بلم 

حوال مول فاعول  ورن  «معمووب»الواىوع فواعال  «موا»وف صولة ظرف متعلوظ بمحوذ «ىبل»ب  لتال 

فعوول مووا  مبنووى  «وجوود»ظوورف متعلووظ بوجوود  «بعوود»جووار ومجوورور متعلووظ بمعمووول  «لمووا»

للمجدول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلوى موا الموصوولة المجورورة 

 حال بالالم.المجرورة م «ما»محال بالالم ، والجملة ب محل لدا صلة 

( للمؤلفيل اختالف فى اعتبوار هوذا القسوم برمتو  مول بواب ابشوتغال   فوابل الحاجوب لوم  وذور  3)

أصال ، وابل هشوام  ونص علوى أنو  لويه مول بواب ابشوتغال   وب  صودّ ضوابط  عليو  ، و لوك 

لوى ألننا اشترطنا فى ضاب  ابشتغال   أن العامل فى المشغول ب  لو يفرغ مول الضومير وسول  ع

 (518لشارح فى ، ان ر والم ا)ابسم السابظ المشغول عن  لعمل في  
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ابسوم المشوتغل عنو  إ ا وىوع بعوود أناة يخوتّص باببتوداء ، ووا ا الّتوى للمفاجوووة   

وب يجووز نصوب    ـو  «ز ود»برفع  «خرجت فا ا ز د  ضرب  عمرو»فتقول   
 قدرا.هذ  ب  قع بعدها الفعل   ب ظاهرا ، وب م «إ ا»ألن 

ووذلك  جب رفع ابسم السابظ إ ا ولوى الفعول المشوتغل بالضومير أناة ب 

النافيووة ،  «مووا»و  عمول مووا بعوودها فيمووا ىبلدووا ، ووونوات الشوورط ، وابسووتفدام ، 
فيجوب رفوع  «ز د إن لقيت  فوورم  ، وز د هول يضورب  ، وز ود موا لقيتو »نحو 

    ألن مووا ب  صوول  أن ، وب  جوووز نصوب (1)فووى هووذ  األمثلوة ونحوهووا  «ز ود»

  عمل
__________________ 

لو حوذفت  «خرجت فا ا ز د  ضرب  عمرو»وفى هذا القسم ب  تم  لك ، أب يرو أن نحو ىولك   

المتقدم   ألن المتقدم مرفووع ، والمتووخر  طلوب منصووبا  «ز د»فى  « ضرب»الضمير لم  عمل 

وموول النوواس موول عوود  موول بوواب  .«إ ا»بعوود  ب مرفوعووا ، وألن الفعوول المتوووخر ب  صوو  أن  قووع

 ابشتغال بير مكتر  بدذا الضاب  ، والحظ هو األول لما  ورنا.

 ( األشياء التى ب  عمل ما بعدها فيما ىبلدا عشرة أنواع  1)

 أنوات الشرط جميعدا ، نحو ز د إن لقيت  فوورم  ، وز د حيثما يلق  فوورم . (األول)

 جميعدا ، نحو ز د هل أورمت  ، وعلى أسلمت علي . أنوات ابستفدام (الثانى)

 أنوات التحضيض جميعدا ، نحو ز د هال أورمت  ، وخالد أب يزور . (الثالث)

 أنوات العر  جميعدا ، نحو ز د أب يكرم  ، وبكر أما يجيب . (الرابع)

 بم اببتداء ، نحو ز د ألنا ىد ضربت  ، وخالد ألنا أحب  حبا جما. (الخامه)

 الخبر ة ، نحو ز دوم ضربت  ، وإبراهيم وم نصحت ل . «وم» (السانس)

 الحروف الناسخة ، نحو ز د إنى ضربت  ، وبكر وون  السيف مضاء عز مة. (السابع)

 األسماء الموصولة ، نحو ز د الذو يضرب  ، وهند التى رأ تدا. (الثامل)

 رجل ضربت .األسماء الموصوفة بالعامل المشغول ، نحو ز د  (التاسع)

 «ب»مطلقوا ، نحوو ز ود رجول موا ضوربت  ،  «موا»بعض حروف النفوى   وهوى  (العاشر)

 وهللا ب أضرب    فان وان حرفبشرط أن يقع فى جواب ىسم ، نحو ز د 
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ووذا إ ا »فيما ىبل  ب  صل  أن  فّسر عامال فيما ىبل  ، وإلوى هوذا أشوار بقولو    

 .«إلى  خر ـ  الفعل يال
جووب رفووع ابسووم السووابظ إ ا يووال الفعوول شوويوا ب  وورن مووا ىبلوو  أو   وووذلك  

معموووب لمووا بعوود  ، وموول أجوواز عموول مووا بعوود هووذ  األنوات فيمووا ىبلدووا ، فقووال   

ز ودا موا » أجواز النصوب موع الضومير بعامول مقودّر   فيقوول   «ز دا ما لقيوت»
 .«لقيت 

* * * 

 اختيوووور نصووووب ىبوووول فعوووول  و طلووووب و

(1)بلووووووب بعوووووود مووووووا إ ووووووالؤ  الفعوووووول و   
 

  
 بعوووووود عوووووواطف بوووووووال فصوووووول علوووووووى و

(2)معموووووووووووول فعووووووووووول مسوووووووووووتقّر أّوب    
 

  
__________________ 

ولويه فوى جوواب  «ب»أو ووان حورف النفوى هوو ـ  نحو ز د لم أضورب  «ب»و  «ما»النفى بير 

فان   ترج  الرفوع وب  جوب   ألندوا حينووذ ب يفصول موا بعودها عموا ـ  القسم ، نحو ز د ب أضرب 

 ا.ىبلد

ظورف متعلوظ  «ىبول»نائوب فاعول بختيور  «نصوب»فعول موا  مبنوى للمجدوول  «واختير»( 1)

 «وبعود»نعوت لفعول ، ومضواف إليو   « و طلوب»مضاف إليو   «فعل»و باختير ، وىبل مضاف 

إ والء   مبتودأ ،  «إ والؤ »اسوم موصوول مضواف إليو   «موا»و معطوف على ىبل ، وبعد مضاف 

مفعووول ثووان  «الفعوول»  موول إضووافة المصوودر ألحوود مفعوليوو  وإ ووالء مضوواف والدوواء مضوواف إليوو

فعوول موا  ، وفاعلوو  ضومير مسووتتر فيو  جووازا يقوود ر  هوو  عووون إلوى إ ووالء ،  «بلوب»للمصودر 

والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ ، وجملة المبتدأ وخبور  ب محول لدوا صولة موا المجورورة محوال 

 باإلضافة.

بوال »مضواف إليو   «عاطف»و السابظ ، وبعد مضاف معطوف على بعد فى البيت  «وبعد»( 2)

متعلوظ بعواطف ، ومعموول  «علوى معموول»جار ومجرور متعلظ بمحذوف نعت لعواطف  «فصل

 ظرف متعلظ بمستقر. «أوب»نعت لفعل  «مستقر»مضاف إلي   «فعل»و مضاف 
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 هذا هو القسم الثالث ، وهو ما  ختار في  النصب.

 واألمر ، والندى ، والدعاءـ  ل على طلبو لك إ ا وىع بعد ابسم فعل نا
  فيجوووز رفووع  «ز وودا اضوورب  ، وز وودا ب يضوورب  ، وز وودا رحموو  هللا»نحووو ـوو 

 .(1)ونصب  ، والمختار النصب  «ز د»

،  (2)ووذلك  ختار النصوب إ ا وىوع ابسوم بعود أناة  غلوب أن  ليدوا الفعول 
 والمختار النصب. بالنصب والرفع ، «أز دا ضربت »ودمزة ابستفدام ، نحو 

وووذلك  ختووار النصووب إ ا وىووع ابسووم المشوتغل عنوو  بعوود عوواطف يقدّمتوو  

 ؟«ىام ز ود وعمورا أورمتو »جملة فعليّة ولم  فصل بيل العاطف وابسم ، نحو 
ونصب  ، والمختار النصوب   لتعطوف جملوة فعليوة علوى  «عمرو»فيجوز رفع 

سم وما لو لم  تقدم  شىء ، جملة فعلية ، فلو فصل بيل العاطف وابسم وان اب

ونصب  ، والمختوار  «عمرو»فيجوز رفع  «ىام ز د وأّما عمرو فوورمت »نحو 
فيختار النصوب وموا  «ىام ز د وأّما عمرا فوورم »الرفع وما سيويى ، ويقول   

 يقدم   ألن  وىع ىبل فعل ناّل على طلب.
__________________ 

مووع أن الجمدووور ـ    إ ا وووان الفعوول المشووغول طلبيووا( إنمووا اختبوور نصووب ابسووم المشووغول عنوو1)

ألن اإلخبار بدوا خوالف األصول ، لكوندوا ب يحتمول ـ   جيزون اإلخبار عل المبتدأ بالجملة الطلبية

 الصدّ والكذب.

النافيوة  «موا» (الثانية)همزة ابستفدام  (األولى)( األنوات التى  غلب وىوع الفعل بعدها أربعة 2)

ب ز دا ضوربت  وب »النافية   ففى نحو  «ب» (الثالثة) ترج  النصب  « دا لقيت ما ز»  ففى نحو 

بمعنوى موا ز ودا ـو  «إن ز ودا ضوربت »النافية   ففوى نحوو  «إن» (الرابعة) ترج  النصب  «عمرا

  ترج  النصب أ ضا.ـ  ضربت 
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 إن يوووووووال المعطووووووووف فعوووووووال مخبوووووووراو

(1)بووووو  عووووول اسوووووم ، فووووواعطفل مخيّووووورا    
 

  

إلى جواز األمر ل علوى السوواء ، وهوذا  «فاعطفل مخيّرا»ول    أشار بق

هو الذو يقدّم أن  القسوم الخوامه ، وضوب  النحو وون  لوك بونو  إ ا وىوع ابسوم 

المشتغل عن  بعد عاطف يقدّمت  جملة  ات وجديل ، جاز الرفع والنصب على 
عجزهوا السواء ، وفّسروا الجملة  ات الوجديل بوندوا جملوة   صودرها اسوم ، و

مراعاة للصودر ،  «عمرو»فيجوز رفع  «ز د ىام وعمرو أورمت »فعل ، نحو 

 ونصب  مراعاة للعجز.
* * * 

 الّرفووووع فووووى بيوووور الّووووذو مووووّر رجووووو  و

(2)فموووا أبوووي  افعووول ، ونع موووا لوووم  وووب     
 

  
__________________ 

عوول بو  مف «فعوال»فاعول لوتال  «المعطووف»فعل ما  ، فعول الشورط  «يال»شرطية  «إن»( 1)

الفاء لرب  الجواب بالشورط  «فاعطفل»متعلقان بمخبر  «ب  ، عل اسم»نعت لفعل  «مخبرا»لتال 

، اعطف   فعل أمر مبنى على الفت  بيصوال  بنوون التوويود الخفيفوة ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  

 .«اعطفل»حال مل الضمير المستتر فى  «مخيرا»وجوبا يقد ر  أنت 

 «الوذو»و جار ومجرور متعلوظ بورج  اآليوى ، وبيور مضواف  «ى بيرف»مبتدأ  «والرفع»( 2)

فعل ما  ، وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عوون  «مر»اسم موصول   مضاف إلي  

فعل ما  ، وفاعل  ضومير مسوتتر  «رج »إلى الذو ، والجملة مل مر وفاعل  ب محل لدا صلة 

ىع مبتدأ ، والجملة مل رج  وفاعل  فوى محول رفوع خبور في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى الرفع الوا

فعوول مووا  مبنووى  «أبووي »الفوواء للتفر ووع ، ومووا   اسووم موصووول بوو  مقوودم ب فعوول  «فمووا»المبتوودأ 

للمجدول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عوون إلوى موا الموصوولة ، والجملوة 

فعول أمور ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبووا  «افعول»مول أبوي  ونائوب فاعلو  ب محول لدوا صولة 

مضوارع مبنوى للمجدوول  «لوم  وب »اسم موصول مفعوول بو  لودع  «ما»مثل   «ونع»يقد ر  أنت 

مجزوم بلم ، ونائب الفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقود ر  هوو  عوون إلوى موا ، والجملوة ب محول 

 لدا صلة الموصول.
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وهو ما  جووز فيو  األموران و ختوار هذا هو الذو يقدّم أن  القسم الرابع ، 

الرفع ، و لك   وّل اسم لم  وجد مع  ما  وجب نصب  ، وب موا  وجوب رفعو  ، 
ز د »وب ما  رّج  نصب  ، وب ما  جّوز في  األمر ل على السواء ، و لك نحو 

ونصوب  ، والمختوار رفعو    ألن عودم اإلضومار  «ز ود»فيجووز رفوع  «ضربت 

م بعضدم أنو  ب  جووز النصوب   لموا فيو  مول ولفوة أرج  مل اإلضمار ، وزع
اإلضمار ، وليه بشىء ، فقد نقل  سيبو   وبير  مل أئمة العربية ، وهو وثير 

 ، وأنشد أبو السعانات ابل الّشجرّو فى أمالي  على النصب ىول   
 ـ  (158)

 فارسووووووووووا مووووووووووا بووووووووووانرو  ملحمووووووووووا

 بيووووووووور زّميووووووووول وب نكوووووووووه ووووووووووول    

  

 .«جنّات»بكسر ياء  (نَّاُت َعْدٍن يَْدُخلُونَهاجَ )ومن  ىول  يعالى   

* * * 
__________________ 

البيوت بمورأة موول بنوى الحوار  بول وعووب ، وهوو أول ثالثوة أبيوات اختارهووا أبوو يموام فووى ـ  158

ونسووبدا ىوووم إلووى علقمووة بوول عبوودة ،  (بتحقيقنووا 121ـ  3ان وور شوورح التبر ووزو )ن وووان الحماسووة 

 د بيت الشاهد ىولدا  وليه  لك بشىء ، وبع

 لوووووووووووو  شوووووووووووا طوووووووووووار بووووووووووو   و ميعوووووووووووة

 بحوووووووووووظ اآلطوووووووووووال ندووووووووووود  و خصووووووووووول    

  

 بيووووووووووووور أّن البووووووووووووواس منووووووووووووو  شووووووووووووويمة

 صوووووووووروف الووووووووودّهر يجووووووووورو بابجووووووووول و   

  
هذ  الكلمة يوروو بوالرفع وبالنصوب ، وممول رواهوا بوالرفع أبوو يموام فوى  «فارسا»اللغة   

زائودة  «موا»ل الشجرو وما ىوال الشوارح ن وان الحماسة ، وممل رواها بالنصب أبو السعانات اب

يروو  فى مكان  ، وسمى الغد ر بد را ألن  جزء مل الماء  تروو  السويل   فدوو فعيول  «بانرو »

بزنوة المفعوول   الوذو  نشوب فوى الحورب  «ملحوم»بمعنى مفعول فى األصل. ثم نقل إلى ابسمية 

بكسور  «الونكه»  الضعيف الجبوان  بضم أول  ويشد د ثاني  مفتوحا «الزميل»فال  جد ل  مخلصا 

بزنوة  «الووول»أول  وسكون ثاني    الضعيف الذو  قصور عول النجودة وعول با وة المجود والكورم 

معنوا  أنو  لوو شواء النجواة ألنجوا  فورس لو   «إلدـ  لو  شا»الذو  كل أمر  إلى بير  عجزا ـ  وتف

، وهووى مووا  توودلى موول نشوواط وسوورعة جوورو وحوودة ، والندوود   الغلوويظ ، والحصوول   جمووع خصوولة 

 أطراف الشعر
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 فصوووووووول مشووووووووغول بحوووووووورف جووووووووورّ و

(1)أو باضووووووووووافة ووصوووووووووول  جوووووووووورو    
 

  

 عنووى أنوو  ب فوورّ فووى األحوووال الخمسووة السووابقة بوويل أن  تّصوول الضوومير 

أو  نفصول منو    بحورف جور ، نحوو  «ز ود ضوربت »بالفعل المشغول بو  نحوو 

أو بوووالم ]،  «ز ووود ضوووربت بالمووو »أو باضوووافة ، نحوووو  «ز ووود موووررت بووو »
  فيجب النصوب فوى نحوو  «[أو بغالم صاحب ]، أو مررت بغالم  ،  [صاحب 

وووذلك  «إن ز ودا لقيتو  أورموك»وموا  جوب فوى  «إن ز دا مررت بو  أورموك»

أز ودا »و ختوار النصوب فوى  «خرجت فا ا ز د مّر ب  عمورو» جب الرفع فى 
 مررت

__________________ 

أحوالو  وأهوالو   طبيعة والسجية والخليقوة ، وصوروف الودهر  الشيمة   ال «إلدـ  بير أن البوس»

 وأحداث  وبير  ونوازل  ، واحدها صرف.

بوانروا  مفعول بو  لفعول محوذوف  فسور  موا بعود  ، ويقود ر الكوالم   «فارسا»اإلعراب   

حرف زائد لقصد التفخيم ، و جووز أن  كوون اسوما نكورة بمعنوى ع ويم   فدوو حينووذ  «ما»فارسا 

حووال موول الضوومير المنصوووب فووى  «ملحمووا»فعوول وفاعوول ومفعووول بوو   «بووانرو »رس نعووت لفووا

 «زميوول»و حووال ثووان ، وبيوور مضوواف  «بيوور»بووانرو  ، و قووال   مفعووول ثووان ، ولوويه بووذاك 

الواو عاطفة ، وب   زائدة لتوويد النفى ، ونكوه   معطووف علوى زميول  «وب نكه»مضاف إلي  

 صفة لنكه. «وول»
 «فارسوا»حيوث نصوب ابسوم السوابظ ، وهوو ىولو   «فارسا ما بوانرو »الشاهد في    ىول  

المشتغل عنو  ، بفعول محوذوف  فسور  الموذوور بعود  ، وب مورج  للنصوب فوى هوذا الموضوع وب 

نل علوى أن ـ  موع خلوو الكوالم مموا  وجوب النصوب أو  رجحو  «فارسوا»موجب ل    فلموا نصوب 

 النصب حينوذ جائز ، وليه ممتنع.
جار ومجورور متعلوظ  «بحرف»مضاف إلي   «مشعول»و بتدأ ، وفصل مضاف م «فصل»( 1)

جار ومجرور معطووف  «باضافة»عاطفة  «أو»مضاف إلي   «جر»و بفصل ، وحرف مضاف 

فعوول  « جوورو»جووار ومجوورور متعلوظ بيجوورو اآليوى  «ووصول»علوى الجووار والمجورور السووابظ 

علوى فصول الواىووع مبتودأ فووى أول مضوارع ، وفاعلو  ضوومير مسوتتر فيو  جوووازا يقود ر  هوو  عووون 

 البيت ، والجملة مل  جرو وفاعل  فى محل رفع خبر المبتدأ.
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و جووز األموران علوى السوواء فوى  «ز ود موررت بو »و ختوار الرفوع فوى  «؟ب 

 [ضوربت بالمو  ، أو]ز ود »وووذلك الحكوم فوى  «ز د ىام وعمرو مررت بو »
 .«مررت بغالم 

* * * 

 ل سووووّو فوووووى  ا البووووواب وصوووووفا  ا عموووووو

(1)بالفعوووول ، إن لووووم  ووووك مووووانع حصوووول    
 

  

 عنى أن الوصف العامل فى هذا الباب  جرو مجورو الفعول فيموا يقودم ، 
 والمران بالوصف العامل   اسم الفاعل ، واسم المفعول.

واحتورز بالوصوف ممووا  عمول عموول الفعول ولويه بوصووف واسوم الفعوول ، 

األفعوال ب يعمول فيموا   ألن أسماء  «ز د»فال  جوز نصب  «ز د نراو »نحو 
 ىبلدا   فال يفسر عامال في .

مول لوصوف الوذو ب  عمول ، واسوم الفاعول إ ا  « ا عمل»واحترز بقول  

 «ز ود»  فال  جوز نصب  «ز دا أنا ضارب  أمه»وان بمعنى الماضى ، نحو 
   ألن ما ب  عمل ب  فسر عامال.

، والودرهم أنوت  ز د أنا ضارب    اآلن ، أو بودا»ومثال الوصف العامل 

ورفعدمووا ومووا وووان  جوووز  لووك مووع  «ز وود ، والوودرهم»فيجوووز نصووب  «معطووا 
 الفعل.

__________________ 

جوار ومجورور  «فوى  ا»فعل أمر ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت  «وسو»( 1)

بو   مفعوول «وصوفا»بدل مل اسم اإلشوارة أو عطوف بيوان عليو  أو نعوت لو   «الباب»متعلظ بسو 

جوار  «بالفعول»مضاف إلي   «عمل»و بمعنى صاحب   نعت لوصف ، و ا مضاف ،  « ا»لسو 

فعل مضارع يام مجزوم بلم ، فعول  « ك»نافية جازمة  «لم»شرطية  «إن»ومجرور متعلظ بسو 

فعول  «حصول»فاعل  وك  «مانع»الشرط ، وعالمة جزم  السكون على النون المحذوفة للتخفيف 

مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى مانع ، والجملة فى محول رفوع نعوت ما  ، وفاعل  ضمير 

لمانع ، وجواب الشرط محذوف ، ويقد ر    إن لم  كل مانع حاصل وموجون فسو وصفا  ا عمول 

 بالفعل.
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عموا إ ا نخوول علوى الوصووف  «إن لوم  ووك موانع حصوول»واحتورز بقولوو    

ز ود »علي  األلف والالم ، نحو  مانع  منع  مل العمل فيما ىبل  ، وما إ ا نخلت
  ألن موا بعود األلوف والوالم ب  عمول  «ز ود»  فال  جووز نصوب  «أنا الّضارب 

 .(1)فيما ىبلدما   فال  فّسر عامال في  ، وهللا أعلم 

* * * 

 علقوووووووووووووووووة حاصووووووووووووووووولة بتوووووووووووووووووابع و

(2)وعلقووووووووة بوووووووونفه ابسووووووووم الواىووووووووع    
 

  

الضومير بالفعول ، نحوو  يقدّم أن  ب فرّ فى هذا الباب بويل موا ايّصول فيو 

  أو  «ز ودا موررت بو »وبويل موا انفصول بحورف جور ، نحوو  «ز دا ضوربت »

 .«ز دا ضربت بالم »باضافة ، نحو 
__________________ 

( يلخيص ما أشار إلي  الناظم والشارح أن العامل المشغول إ ا لوم  كول فعوال اشوترط فيو  ثالثوة 1)

مل اسووم الفاعوول واسووم المفعووول وأمثلووة المبالغووة ، أن  كووون وصووفا ، و لووك  شوو (األول)شووروط 

أن  كووون هووذا  (الثووانى)و خوورج بوو  اسووم الفعوول والمصوودر   فووان واحوودا مندمووا ب  سوومى وصووفا 

الوصف عامال النصب على المفعولية باطران   فان لم  كل بدوذ  المنزلوة لوم  صو  ، و لوك واسوم 

الثالث أب  وحد مانع   فان وجد موا  منوع )الفاعل بمعنى الماضى والصفة المشبدة واسم التفضيل 

مل عمل الوصف فيما ىبل  لم  ص  فى ابسم السابظ نصوب  علوى ابشوتغال ، ومول الموانوع ووون 

الداخلوة علوى اسوم الفاعول موصوولة ، وىود عرفوت أن  «أل»الوصف اسم فاعل مقترنوا بوول   ألن 

الفعول فوى هوذا البواب منحصورا فوى الموصوبت يقطع ما بعودها عموا ىبلدوا ، فيكوون العامول بيور 

ثالثووة أشووياء   اسووم الفاعوول ، واسووم المفعووول ، وأمثلووة المبالغووة ، بشوورط أن  كووون ووول واحوود مندووا 

 بمعنى الحال أو ابستقبال ، وأب  قترن بول.

جوار  «وعلقوة»جار ومجرور متعلظ بحاصولة  «بتابع»نعت لعلقة  «حاصلة»مبتدأ  «وعلقة»( 2)

جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف صووفة لعلقووة  «بوونفه»ف خبوور المبتوودأ ومجوورور متعلووظ بمحووذو

 نعت لالسم. «الواىع»مضاف إلي   «ابسم»و المجرور بالكاف ، ونفه مضاف ، 
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و ور فى هذا البيت أن المالبسة بالتابع والمالبسوة بالسوببى ، ومعنوا  أنو  

  مول  إ  عمل الفعل فى أجنبوّى ، وأيبوع بموا اشوتمل علوى ضومير ابسوم السوابظ
ز ودا ضوربت »أو عطف بيان ، نحوو  «ز دا ضربت رجال  حب »صفة ، نحو 

 «ز وودا ضووربت عموورا وأخووا »أو معطوووف بووالواو خاّصووة نحووو  «عموورا أبووا 

ز دا ضربت رجال »حصلت المالبسة بذلك وما يحصل بنفه السببّى ، فينّزل 
 ووذلك الباىى. «ز دا ضربت بالم »منزلة  « حب 

إ ا أيبع بما في  ضمير ابسم السوابظ جورو مجورو وحاصل  أن األجنبّى 

 السببى ، وهللا أعلم.
* * * 
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 يعدّو الفعل ، ولزوم 

 عالموووووووة الفعووووووول المعووووووودّو أن يصووووووول 

(1)بيوور مصوودر بوو  ، نحووو عموول  «هووا»   
 

  

 نقسم الفعل إلى متعدّ ، وبزم   فالمتعدّو   هوو الوذو  صول إلوى مفعولو  
والالزم   ما ليه ووذلك ، وهوو   موا  [«ضربت ز دا»نحو ]بغير حرف جر ، 

 أوب مفعول ل  ، «مررت بز د»نحو  (2)ب  صل إلى مفعول  إب بحرف جر 
__________________ 

 «أن»نعوت للفعول  «المعودو»مضواف إليو   «الفعول»و مبتدأ ، وعالمة مضواف ،  «عالمة»( 1)

مستتر في  وجوبوا  فعل مضارع منصوب بون ، وسكل للوىف ، وفاعل  ضمير «يصل»مصدر ة 

وما نخلت علي  فى يوو ل مصدر مرفووع خبور المبتودأ ، والتقود ر   عالموة  «أن»و يقد ر  أنت ، 

مضواف إليو  ،  «بيور»و مفعول ب  لتصل ، وها مضاف  «ها»إلد ـ  الفعل المعدو وصلك ب  ها

 خبور لمبتودأ «نحو»جار ومجرور متعلظ بتصل  «ب »مضاف إلي   «مصدر»و وبير مضاف ، 

 ىصد لف     مضاف إلي . «عمل»و محذوف   أو و لك نحو ، ونحو مضاف ، 

المتعودو ، والوالزم ،  ( أوثر النحاة على أن الفعل مل حيث التعدو واللزوم  نقسم إلى ىسميل  2)

ب يورو أن النواظم أوب ثالث لدما ، وعبارة الناظم والشارح يدل على أندما  ذهبان هذا الموذهب ، 

و لك  دل علوى أن وول فعول  «والالزم ما ليه وذلك»والشارح  قول  «بير المعدووبزم » قول 

 ليه بمتعد فدو بزم   فيدل على انحصار التقسيم فى القسميل.

ومل العلماء مل  هب إلى أن الفعل مل هذ  الجدة  نقسم إلى ثالثة أىسوام   األول المتعودو 

 «ووان»زم ، وجعلوا مل هذا القسم الثالوث األخيور ، والثانى الالزم ، والثالث ما ليه بمتعد وب ب

وأخوايدا   ألندا ب ينصب المفعول ب  وب يتعدو إلي  بحرف الجر ، وما مثلوا ل  ببعض األفعوال 

التى ورنت يارة متعد وة إلوى المفعوول بو  بنفسودا ويوارة أخورو متعد وة إليو  بحورف الجور ، نحوو 

ليسوت خارجوة عول  «ووان»دما وىد  قال   إن شكري  وشكرت ل  ونصحت  ونصحت ل  وما أشبد

 القسميل ، بل هى متعد ة ، وحينوذ  كون
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و سمى موا  صول إلوى مفعولو  بنفسو    فعوال متعودّ ا ، وواىعوا ،  «ىام ز د»نحو 

 [ سمىو ]ومجاوزا ، وما ليه وذلك  سمى   بزما ، وىاصرا ، وبير متعدّ ، 
 متعد ا بحرف جر.

يتصل ب  هاء يعون على بير المصدر ، وهى وعالمة الفعل المتعدّو أن 

 .«الباب أبلقت »هاء المفعول ب  ، نحو 
واحتورز بدواء بيوور المصودر موول هواء المصودر   فاندووا يتصول بالمتعوودو 

الّضوورب »والووالزم   فووال يوودل علووى يعوودّو الفعوول   فمثووال المتصوولة بالمتعوودو 

القيووام »ومثووال المتصوولة بووالالزم  [ز وودا]أو ضووربت الضوورب  «ضووربت  ز وودا
 ىمت القيام. أو   «ىمت 

* * * 

 فانصووووووب بوووووو  مفعولوووووو  إن لووووووم  نووووووب 

(1)عوووول فاعوووول ، نحووووو يوووودبّرت الكتووووب    
 

  
__________________ 

الموران موول المفعووول بوو  هووو أو مووا أشووبد  وخبور وووان ، أو  قووال   إن المقسووم هووو األفعووال التامووة   

لدا فى أحد القسميل ، وما انو  ىود  قوال وأخوايدا مل موضع التقسيم حتى  لزم نخو «وان»فليست 

  إن نحو شوكري  وشوكرت لو  لوم يخورج عول القسوميل ، بول هوى إموا متعد وة ، وحورف الجور فوى 

 شكرت ل  زائد ، أو بزمة ، ونصبدا للمفعول ب  فى شكري  على نزع الخافض.

رور جوار ومجو «بو »فعل أمور ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت  «فانصب»( 1)

مفعوول   مفعوول بو  بنصوب ، ومفعوول مضواف والدواء مضواف إليوو   «مفعولو »متعلوظ بانصوب 

فعول مضوارع ، فعول الشورط ، مجوزوم بلوم ، والفاعول  « نوب»نافيوة جازموة  «لم»شرطية  «إن»

الشورط محوذوف ، والتقود ر   إن لوم  ؟؟؟ضمير مستتر في  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى مفعولو  ،

خبوور لمبتوودأ  «نحووو»مجوورور متعلووظ بينووب  ؟؟؟«عوول فاعوول»عوول فانصووب  بوو   نووب مفعولوو  عوول فا

مفعول ب  ، ونحو مضواف ، والجملوة مول  «الكتب»فاعل  ؟؟؟«يدبرت»محذوف   أو و لك نحو 

 الفعل وفاعل  ومفعول 
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شووون الفعوول المتعوودّو أن  نصووب مفعولوو  إن لووم  نووب عوول فاعلوو  ، نحووو 

 .«يدبّرت الكتب»ما يقدّم ، نحو فان ناب عن  وجب رفع  و «يدبّرت الكتب»
خورّ »وىد  رفوع المفعوول و نصوب الفاعول عنود أمول اللوبه ، وقوولدم   

 .(1)وب  نقاس  لك ، بل  قتصر في  على السماع  «الثوب المسمار
__________________ 

هوو المفعوول بو  ،  «فانصوب بو  مفعولو »فى محل جر مضاف إلي  ، والمران بوالمفعول فوى ىولو  

ل   أحدهما   أن المفعول عند اإلطالّ هو المفعول ب  ، وأما بقية المفاعيل فوال بود فيدوا مول ألمر 

وثانيدموا   أن  التقييد ، يقول   المفعول مع  ، والمفعول ألجل  ، والمفعول في . والمفعول المطلوظ.

ب  الووذو  خووتص بوو  الفعوول المتعوودو هووو المفعووول بوو    فومووا بيوور  موول المفاعيوول فيشووترك فووى نصوو

 اوورت والمصوباح ، وسورت  المتعدو والالزم ، يقول   ضربت ضربا ، وىموت ىياموا ، ويقوول  

والنيوول ، ويقووول   ضووربت ابنووى يون بووا ، وىمووت إجووالب لألميوور ، ويقووول   لعبووت الكوورة أصوويال. 

 وخرجت مل الملعب ليال.

الفاعول ، حكووا   وسمع رفع المفعول ب  ونصب  (186/  1)( ىال السيوطى فى همع الدوامع 1)

   خرّ الثوب المسمار ، ووسر الزجاج الحجر ، وىال الشاعر  

 مثووووووووول القنافوووووووووذ هووووووووودّاجون ىووووووووود بلغوووووووووت 

 بحووووووووووران أو بلغووووووووووت سووووووووووو يدم هجوووووووووور   

  
 فان السو ت هى المبالغة ، وسمع أ ضا رفعدما ، ىال  

 []إن مووووووووووول صوووووووووووان عقعقوووووووووووا لمشووووووووووووم
 ويوووووووووف مووووووووول صوووووووووان عقعقوووووووووان وبووووووووووم    

  
 وسمع نصبدما ، ىال  

 سووووووووووالم الحيّووووووووووات منوووووووووو  القوووووووووودما ىوووووووووود

 ]األفعووووووووووووووان والّشوووووووووووووجاع الّشوووووووووووووجعما[   

  
وىوال ابول  ا  «والمبي  لذلك ول  فدم المعنى وعدم اإللباس ، وب  قاس على شىء مول  لوك

وىد  حملدم ظدور المعنى على إعراب ول واحد مول الفاعول والمفعوول »مالك فى شرح الكافية   

 «. البيوت.. ثوب المسمار ، ومن  ىول األخطل* مثول القنافوذب  باعراب اآلخر   وقولدم   خرّ ال

 ا .
وال وواهر موول هووذ  العبووارات ولدووا أن ابسووم المنصوووب فووى هووذ  المثوول التووى  وروهووا هووو 

الفاعل ، وابسم المرفوع هوو المفعوول ، وأن التغيور لوم  حصول إب فوى حرووات اإلعوراب ، لكول 

 ، والمرفوع هو الفاعل ، والتغيير هب الجوهرو إلى أن المنصوب هو المفعول ب  
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 واألفعال المتعد ة على ثالثة أىسام  

أحوودها   مووا  تعوودّو إلووى مفعوووليل ، وهووى ىسوومان   أحوودهما   مووا أصوول 
المفعوليل في  المبتدأ والخبر ، و ّل وأخوايدا ، والثانى   ما ليه أصلدما  لوك 

 ، ووعطى ووسا.

 اعيل ، ووعلم وأرو.والقسم الثانى   ما  تعدّو إلى ثالثة مف
 والقسم الثالث   ما  تعدّو إلى مفعول واحد ، وضرب ، ونحو .

* * * 

 بزم بيووووووووووور المعووووووووووودّو ، وحوووووووووووتم و

(1)لوووووووزوم أفعوووووووال الّسوووووووجا ا ، ووووووووندم    
 

  
 ووووووذا افعلوووووّل ، والمضووووواهى اىعنسسوووووا ، 

(2)موووووا اىتضوووووى   ن افوووووة ، أو ننسوووووا و   
 

  

 أو عرضوووووووووا ، أو طوووووووووارع المعووووووووودّو 

(3)دّة فامتوووووووووووووودّا لواحوووووووووووووود ، وموووووووووووووو   
 

  
__________________ 

إنما حصل فى المعنى. وهوذا رأو لجماعوة مول النحواة ، وىود اختوار  الشواطى. وان ور موا  ورنوا  

 واستشددنا ل  فى مطلع باب الفاعل.

مضووواف إليووو   «المعووودو»و مبتووودأ موووؤخر ، وبيووور مضووواف  «بيووور»خبووور مقووودم  «وبزم»( 1)

 «أفعووال»و نائوب فاعوول لحووتم ، ولووزوم مضوواف ،  «وملووز»فعوول مووا  مبنووى للمجدووول  «وحوتم»

جووار ومجوورور متعلووظ  «وووندم»مضوواف إليوو   «السووجا ا»و مضوواف إليوو  ، وأفعووال مضوواف ، 

 بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف. والتقد ر   و لك وائل وندم.

مبتوودأ مووؤخر  ىصوود لف وو    «افعلوول»جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف خبوور مقوودم  «وووذا»( 2)

السابظ. وهو اسم فاعل ، وفاعل  ضومير مسوتتر فيو .  «افعلل»ف على ىول  معطو «والمضاهى»

اسووم موصووول   معطوووف علووى المضوواهى  «ومووا»مفعولوو  ، وىوود ىصوود لف وو   «اىعنسسووا»وىولوو  

فعول موا  ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى موا الموصوولة.  «اىتضى»

معطوف علوى ىولو   «أو ننسا»مفعول ب  بىتضى  «ن افة»والجملة ب محل لدا صلة الموصول 

 ن افة.

 أو   «أو طاوع»لبيت السابظ معطوف على ىول  ن افة فى ا «أو عرضا»( 3)



 537  ..................................................................... شرح ابل عقيل   الجزء األول 

بيور  [ضومير]الالزم هو   ما لويه بمتعودّ ، وهوو   موا ب  تّصول بو  هواء 

نحوو   ـ  وهوى الطبيعوةـ  المصدر ، و تحوتّم اللوزوم لكول فعول ناّل علوى سوجية
وووذا ووّل فعول علوى وزن افعلوّل ، نحوو    «رم ، وظورف ، وندومشرف ، ووو»

أو  «اىعنسوه ، واحورنجم»أو علوى وزن افعنلول ، نحوو    «اىشعّر ، واطمونّ »

ننوه الثووب ، »ووـ  أو علوى ننوه «طدور الثووب ، ون وف»ووـ  نّل على ن افة
أو ووان مطاوعوا  «مور  ز ود ، واحمورّ »أو نّل علوى عور  نحوو    «ووسد

موودنت الحد وود فامتوودّ ، ونحرجووت ز وودا »ى مفعووول واحوود نحووو   لمووا يعوودّو إلوو

مموا طواوع المتعودو إلوى اثنويل   فانو  ب  «لواحود»واحتورز بقولو     «فتدحرج
فّدموت ز ودا المسوولة » كون بزما ، بل  كون متعد ا إلى مفعول واحد ، نحو   

 .«ففدمدا ، وعلّمت  النحو فتعلّم 

* * * 

 عووووووووووودّ بزموووووووووووا بحووووووووووورف جووووووووووورّ و

(1)ن حووووووووذف فالنّصووووووووب للمنجووووووووّر إو   
 

  
__________________ 

حرف عطف. وطواوع   فعول موا  معطووف علوى اىتضوى ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  جووازا 

جوار ومجورور متعلوظ  «لواحود»مفعوول بو  لطواوع  «المعدو»يقد ر  هو  عون إلى ما الموصولة 

 «فاسوتدا»و لوك ووائل ومود  متعلوظ بمحوذوف خبور لمبتودأ محوذوف. والتقود ر    «ومود »بالمعدو 

 الفاء عاطفة ، امتد   فعل ما  ، وفاعل  ضمير مستتر في  جواز يقد ر  هو.

مفعوول بو  لعود  «بزموا»فعول أمور ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت  «وعد»( 1)

شورطية  «وإن»مضواف إليو   «جور»و جار ومجورور متعلوظ بعود ، وحورف مضواف  «بحرف»

مبنى للمجدول فعل الشرط. ونائب الفاعل ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  فعل ما   «حذف»

جوار  «للمنجور»الفاء لرب  الجواب بالشرط. النصب   مبتدأ  «فالنصب»هو  عون إلى حرف جر 

 ومجرور متعلظ بمحذوف خبر المبتدأ ، وجملة المبتدأ وخبر  فى محل جزم جواب الشرط.
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  ّطوووووووورن «وأن» «أنّ »نقووووووووال ، وفووووووووى 

(1)مووووع أموووول لووووبه   وعجبووووت أن  وووودوا    
 

  

يقوودّم أن الفعوول المتعوودّو  صوول إلووى مفعولوو  بنفسوو  ، و ووور هنووا أن الفعوول 
وىوود  حووذف  «مووررت بز وود»الووالزم  صوول إلووى مفعولوو  بحوورف جوور ، نحووو   

 ىال الشاعر   «مررت ز دا»حرف الجر فيصل إلى مفعول  بنفس  ، نحو   
 ـ  (159)

 ايموووووووووّرون الووووووووودّ ار ولوووووووووم يعوجوووووووووو
 والمكوووووووووووووووم علوووووووووووووووّى إ ا حووووووووووووووورام    

  
__________________ 

ويقود ر   «حوذف»مفعوول مطلوظ ، أو حوال صواحب  اسوم المفعوول المفدووم مول ىولو   «نقوال»( 1)

فعول  « طورن»معطووف علوى أن  «وأن»جوار ومجورور متعلوظ بيطورن اآليوى  «وفوى أن»منقوب 

 «موع»ى الحذف المفدوم مل حوذف مضارع ، وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إل

مضواف  «لوبه»و مضواف إليو  ، وأمول مضواف  «أمول»و ظرف متعلظ بيطرن ، وموع مضواف 

فعول  « ودوا»مصودر ة  «أن»الكاف جارة لقول محذوف ، عجبت   فعول وفاعول  «وعجبت»إلي  

ومنصووبدا  «أن»و مضارع منصوب بون ، وعالمة نصب  حذف النون ، وواو الجماعة فاعلو  ، 

ـ  أو إعطوائدم الدبوةـ  يوو ول مصودر مجورور بمول المحذوفوة ، والتقود ر   عجبوت مول ون دوم فى

 والجار والمجرور متعلظ بعجب.

 البيت لجر ر بل عطية بل الخطفى.ـ  (159)

 وقال  قوول ىووب ومقوابـ   قال   عاج فالن بالمكان  عوج عوجا ومعاجا «يعوجوا»اللغة   

السوائر بمكوان ووذا ، إ ا عطوف عليو  ، أو وىوف بو  ، أو عورج عليو  إ ا أىوام بو  ، و قوال   عواج ـ 

 يمضون الرسوم وب نحيا*.أويحول إلي . وروا ة الد وان* 
 منصوووب علووى نووزع الخووافض ، وأصوول    «الوود ار»فعوول وفاعوول  «يموورون»اإلعووراب   

رع مجوزوم الواو للحال ، ولم   نافية جازمة ، يعوجوا   فعل مضوا «ولم يعوجوا»يمرون بالد ار 

بلووم ، وعالموووة جزمووو  حووذف النوووون ، وواو الجماعوووة فاعوول ، والجملوووة فوووى محوول نصوووب حوووال 

جوار ومجورور  «علوى»والم   مبتدأ ، ووالم مضاف وضمير المخاطبيل مضاف إلي   «والمكم»

 خبر المبتدأ. «حرام»متعلظ بحرام 
زم إلوى ابسوم حيث حذف الجوار ، وأوصول الفعول الوال «يمرون الد ار»الشاهد في    ىول  

 و سمى  لك   «يمرون بالد ار»الذو وان مجرورا ، فنصب  ، وأصل الكالم 
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أو   يمّرون بالد ار. ومذهب الجمدور أن  ب  نقواس حوذف حورف الجور 

أبو الحسل علوّى ]بل  قتصر في  على السماع ، و هب  «أن»و  «أنّ »مع بير 
 جوز الحذف مع بيرهما  األخف  الصغير إلى أن  [ابل سليمان البغدانّو وهو

 «بر وت القلوم بالسوكيل»ىياسا ، بشرط يعيّل الحرف ، ومكان الحوذف ، نحوو   

فان لم  تعويل الحورف  «بر ت القلم السكيل»فيجوز عند  حذف الباء   فتقول   
  ألنو  ب  «فوى»فوال  جووز حوذف  «رببوت فوى ز ود»لم  جز الحوذف ، نحوو   

ووذلك إن لم  تعيل  «فى ز د»أو  «ز درببت عل » درو حينوذ   هل التقد ر 

فال  جووز الحوذف    «اخترت القوم مل بنى يميم»مكان الحذف لم  جز ، نحو 
اختوورت »  إ  ب  وودرو   هوول األصوول  «اختوورت القوووم بنووى يموويم»فووال يقووول   

 .«اخترت مل القوم بنى يميم»أو  «القوم مل بنى يميم

ا ىياسا مّطرنا ، بشرط فيجوز حذف حرف الجر معدم «أّن ، وأن»وأما 
 أو   «عجبوت مول أن  ودوا»واألصول  «عجبوت أن  ودوا»أمل اللبه ، وقولوك 

 «عجبوت مول أنّوك ىوائم»ـ  بالتشود دـ  مل أن  عطوا الدّ وة ، ومثوال  لوك موع أنّ 

   فان حصل لبه لم  جز «عجبت أنّك ىائم»فتقول    «مل»فيجوز حذف 
__________________ 

ا ىاصر على السماع ، وب  جوز اريكاب  فوى سوعة الكوالم ، إب إ ا ووان وهذ «الحذف واإل صال»

المصوودر ة مووع  «أن»المؤووودة مووع اسوومدا وخبرهووا ، أو موول  «أن»المجوورور مصوودرا مووؤوب موول 

 منصوبدا.

 ومثل هذا الشاهد ىول عمر بل أبى ربيعة المخزومى  
 بضووووووووووبت أن ن وووووووووورت نحووووووووووو نسوووووووووواء

 لوووووووووويه  عرفننوووووووووووى موووووووووووررن الّطر قوووووووووووا   

  
حيث حذف حرف الجر ثم أوصول الفعول الوالزم  «مررن الطر قا»ل ابستشدان ىول  ومح

إلى ابسم الذو وان مجرورا فنصب  ، وأصل الكالم   مررن بالطر ظ ، وفي  شاهد  خر للقياسوى 

 بضبت مل أن ن رت. وأصل    «بضبت أن ن رت»مل هذا الباب   و لك فى ىول  
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فوال  جووز  «فوى أنوك ىوائم [رببوت]» أو «رببوت فوى أن يقووم»الحذف ، نحو 

 فيحصل اللّبه. «عل»بحتمال أن  كون المحذوف  «فى»حذف 
فذهب األخف  ـ  عند حذف حرف الجرّ ـ  «أّن ، وأن»واختلف فى محل 

، و هب  (1)إلى أندما فى محل جر ، و هب الكسائى إلى أندما فى محل نصب 

 سيبو   إلى يجو ز الوجديل.
__________________ 

( أما الذ ل  هبوا إلى أن المصدر المنسوبك مول الحورف المصودرو ومعمولو  فوى محول نصوب 1)

 بعد حذف حرف الجر الذو وان  قتضى جر  فاستدلوا على  لك بشيويل  

أولدما   أن حرف الجر عامل ضعيف ، و  ة ضعف  أن  مخوتص بنووع واحود هوو ابسوم ، 

 مذوورا ، فمتى حذف مل الكالم زال عمل . والعامل الضعيف ب  قوو على العمل إب إ ا وان
 «أن»و  «أن»وثانى الدليليل   أن حورف الجور إ ا حوذف مول الكوالم وووان مدخولو  بيور 

فنحل متفقون على أن ابسم الذو وان مجرورا ب   نصب وما فى بيت عمر وبيت جر ور السوابظ 

 ووما فى ىول ساعدة بل جؤ ة الدذلى   (159رىم )
 عسوووووووووول متنوووووووووو  لوووووووووودن بدووووووووووّز الكووووووووووّف  

 فيووووووو  ، وموووووووا عسووووووول الّطر وووووووظ الثّعلوووووووب    

  
 ووما فى ىول المتلمه جر ر بل عبد المسي   خاطب عمرو بل هند ملك الحيرة  

  ليوووووووت حوووووووّب العوووووووراّ الووووووودّهر أطعمووووووو  

 الحوووووووّب  وولووووووو  فوووووووى القر وووووووة الّسووووووووس و   

  
ا حوذفا أران األول   وما عسل فوى الطر وظ ، وأران الثوانى    ليوت علوى حوب العوراّ ، فلمو

 حرف الجر نصبا ابسم الذو وان مجرورا   فيجب أن  كون هذا هو الحكم مع أن وأن.
وأما الذ ل  هبوا إلى أن المصدر فى محل جر بعد حذف حرف الجر فقد استدلوا علوى موا 

  هبوا إلي  بالسماع عل العرب.
 مى  فمل  لك ىول الفرزنّ مل ىصيدة  مدح فيدا عبد المطلب بل عبد هللا المخزو

 موووووووووا زرت ليلوووووووووى أن يكوووووووووون حبيبوووووووووةو

 إلوووووووووّى ، وب ن ووووووووول بدوووووووووا أنوووووووووا طالبووووووووو     

  
ـ  أن يكووون»مووروو بجوور ن وول المعطوووف علووى المصوودر المنسووبك موول  «وب ن وول»فقولوو  

 «إلد
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وحاصل    أن الفعل الالزم  صل إلى المفعول بحرف الجر ، ثم إن ووان 

ماعا ، وإن ووان لوم  جوز حوذف حورف الجور إب سو «أّن ، وأن»المجرور بير 
 ىياسا عند أمل اللّبه ، وهذا هو الصحي . [ لك]جاز  «أّن ، وأن»

* * * 

 األصووووول سوووووبظ فاعووووول معنوووووى ومووووول و

 (1) «ألبسول مول زارووم نسوج الويمل»مل    
  

إ ا يعوودّو الفعوول إلووى مفعوووليل الثووانى مندمووا لوويه خبوورا فووى األصوول   
فاألصول  «ز ودا نرهمواأعطيوت »فاألصل يقد م ما هو فاعل فى المعنى ، نحو 

 «ز د»يقد م 
__________________ 

و لووك  وودل علووى أن هووذا المصوودر مجوورور   لوجوووب يطووابظ المعطوووف والمعطوووف عليوو  فووى 

 حروات اإلعراب.

وىد حذف الفرزنّ حرف الجر وأبقى ابسوم مجورورا علوى حالو  ىبول الحوذف. و لوك فوى 

 ىول .
  ؟إ ا ىيوووووووووول   أّو النّوووووووووواس شووووووووووّر ىبيلووووووووووة

 وليوووووووووب بووووووووواألوّف األصوووووووووابع  أشوووووووووارت   

  
 على جر . «وليب»أبقى  «إلى»أصل الكالم   أشارت إلى وليب ، فلما حذف 

يكووافؤ األنلووة ، وأن السووماع ورن بووالوجديل ، وب وجوو  ! ـ رحموو  هللاـ  فلمووا رأو سوويبو  

 لترجي  أحدهما على اآلخر ، جوز ول واحد مندما.
 «معنوى»مضواف إليو   «فاعول»و وسبظ مضواف ، خبر المبتدأ ،  «سبظ»مبتدأ  «واألصل»( 1)

جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف خبوور لمبتوودأ  «وموول»منصوووب علووى نووزع الخووافض ، أو يمييووز 

حوورف جوور ، ومجوورور ، ىووول محووذوف ،  «موول»إلوود ـ  محووذوف ، والتقوود ر   و لووك وووائل وموول

وفاعلو  ضومير فعل أمر مؤود بالنون الخفيفة ،  «ألبسل»والجار والمجرور متعلظ بمحذوف حال 

زار   فعوول  «زارووم»اسوم موصوول   مفعوول أول أللوبه  «موول»مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت 

ما  ، وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هوو  عوون إلوى مول ، وضومير المخواطبيل مفعوول 

مضواف  «الويمل»و مفعوول ثوان أللوبه ، ونسوج مضواف  «نسوج»ب  ، والجملة ب محل لدا صلة 

 ر بالكسرة ال اهرة ، وسكل ألجل الوىف.إلي  مجرو
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وسوت ز ودا »ألن  فاعل فى المعنى   ألن  اآلخذ للدرهم ، ووذا  «نرهم»على 

   «نسوج»و مفعوول أول ،    «مول»فـ  «ألبسل مل زاروم نسج اليمل»و  «جبّة
ألنو  الاّلبوه ، و جووز  «نسوج الويمل»على  «مل»مفعول ثان ، واألصل يقد م 

 عال معنى ، لكن  خالف األصل.يقد م ما ليه فا

* * * 

  لووووووووزم األصوووووووول لموجووووووووب عوووووووورو و

(1)يووورك  اك األصووول حتموووا ىووود  ووورو و   
 

  

إ ا طرأ ما  وجب  لك ـ  وهو يقد م الفاعل فى المعنىـ  أو    لزم األصل

فيجوب يقود م اآلخوذ مندموا ،  «أعطيوت ز ودا عمورا»، وهو خوف اللبه ، نحو 

 به   إ   حتمل أن  كون هو الفاعل.وب  جوز يقد م بير    ألجل اللّ 
وىوود  جووب يقوود م مووا لوويه فوواعال فووى المعنووى ، ويوووخير مووا هووو فاعوول فووى 

فوال  جوووز يقود م صوواحب  وإن وووان  «أعطيوت الوودّرهم صوواحب »المعنوى ، نحووو 

لووال  عوون الضومير  «أعطيوت صواحب  الودّرهم»فاعال فى المعنى   فال يقوول   
 .(2)وهللا أعلم  [عوهو ممتن]على متوخر لف ا وريبة 

* * * 
__________________ 

فعول موا  ،  «عورو»جار ومجرور متعلظ بيلوزم  «لموجب»فعل وفاعل  «و لزم األصل»( 1)

وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  جوووازا يقوود ر  هووو  عووون إلووى موجووب ، والجملووة فووى محوول جوور نعووت 

  ، والكواف حورف مضاف إليو « اك»مبتدأ ، ويرك مضاف واسم اإلشارة مل  «ويرك»لموجب 

حال مل نائب الفاعل المستتر فوى  «حتما»بدل أو عطف بيان مل اسم اإلشارة  «األصل»خطاب 

فعوول مضووارع  « وورو»حوورف يقليوول  «ىود»اآليووى ، ويقوود ر  باسووم مفعووول   أو محتومووا  « ورو»

مبنى للمجدول ، ونائب الفاعل ضمير في  جوازا يقد ر  هوو  عوون إلوى يورك ، والجملوة فوى محول 

 فع خبر المبتدأ.ر

ـ  ( يلخيص ما أشار إلي  الشارح والناظم فى هذ  المسولة أن للمفعول األول مع المفعول الثوانى2)

 ثالثة أحوال   الحالة األولى  جبـ  اللذ ل ليه أصلدما المبتدأ والخبر



 543  ..................................................................... شرح ابل عقيل   الجزء األول 

 

 حوووووذف فضووووولة أجوووووز ، إن لوووووم  ضووووورو

(1)وحوووذف موووا سووويظ جوابوووا أو حصووور    
 

  

 ، والعمدة   ما ب  ستغنى عن  والفاعل والفضلة   الفضلة   خالف العمدة

مووا  مكوول ابسووتغناء عنوو  وووالمفعول بوو    فيجوووز حووذف الفضوولة إن لووم  ضوور ، 

 وقولك
__________________ 

فيدا يقد م الفاعل فى المعنى ، والحالة الثانية  جب فيدا يقد م المفعول فى المعنى ، والحالة الثالثوة 

 شوت ، وسنبيل لك مواضع ول حالة مندا يفصيال.  جوز فيدا يقد م أ دما

أما الحالة األولى فلدا ثالثة مواضوع   أولدوا   أن  خواف اللوبه ، و لوك إ ا صول  وول مول 

وثانيدمووا   أن  كووون  «أعطيووت ز وودا عمورا»المفعووليل أن  كووون فوواعال فوى المعنووى ، و لووك نحوو 

 ودا إب جبوة ، وموا أعطيوت خالودا إب ما وسوت ز»المفعول فى المعنى محصورا في  ، نحو ىولك 

وثالثدوا   أن  كوون الفاعول فوى المعنوى ضوميرا والمفعوول فوى المعنوى اسوما ظواهرا نحووو  «نرهموا

 .«أعطيتك نرهما»
وأما الحالة الثانية فلدا ثالثة مواضع أ ضوا   أولدوا   أن  كوون الفاعول فوى المعنوى متصوال 

  إ  لوو ىودم لعوان الضومير  «يت الدرهم صواحب أعط»بضمير  عون على المفعول فى المعنى نحو 

على متوخر لف ا وريبة ، وثانيدا   أن  كون الفاعل فى المعنى مندموا محصوورا فيو  ، نحوو ىولوك 

وثالثدا   أن  كون المفعول فوى المعنوى مندموا ضوميرا والفاعول فوى  «ما أعطيت الدرهم إب ز دا»

 «بكرا الدرهم أعطيت »نحو ىولك المعنى اسما ظاهرا ، 

أعطيوت ز ودا »وأما الحالة الثالثة ففيما عداما  ورنا  مول مواضوع الحوالتيل ، ومندوا ىولوك 

 جوز أن يقول في    أعطيت مال  ز دا   فالضمير إن عان علوى متووخر لف وا فقود عوان علوى  «مال 

 متقدم ريبة.
أمور  فعل «أجز»مضاف إلي   «فضلة»و مفعول ب  مقدم ألجز ، وحذف مضاف  «وحذف»( 1)

فعول  « ضور»جازموة نافيوة  «لوم»شورطية  «إن»، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبوا يقود ر  أنوت 

مضارع مجزوم بلم ، وجملت  فعول الشورط ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون 

إلووى حووذف ، وجووواب الشوورط محووذوف ، ويقوود ر الكووالم   إن لووم  ضوور حووذف الفضوولة فوووجز  

 «موا»و تعلظ بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف   أو و لوك ووائل وحوذف جار ومجرور م «وحذف»

فعول موا  مبنوى للمجدوول ، ونائوب الفاعول ضومير مسوتتر  «سويظ»اسم موصول   مضاف إلي  

 «جوابوا»في  جوازا يقد ر  هوو  عوون إلوى موا الموصوولة ، والجملوة ب محول لدوا صولة الموصوول 

 ى للمجدول معطوف على سيظ.فعل ما  مبن «حصر»عاطفة  «أو»مفعول ثان لسيظ 
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أعطيوت »بحوذف المفعوول بو  ، ووقولوك فوى  «ضربت»   «ضربت ز دا»فى 

ررا َمررْن أَْعطررى َواتَّقررى)، ومنوو  ىولوو  يعووالى    «أعطيووت»   «ز وودا نرهمووا و  (فَأَمَّ
و  (َولََسرررْوَف يُْعِطيرررَك َربُّرررَك فَتَْرورررى)، ومنووو  ىولووو  يعوووالى    «أعطيوووت ز ووودا»

وهللا ـ  التقود ر (َحتَّى يُْعُطوا اْلِجْنيَةَ )ومن  ىول  يعالى   ىيل    «أعطيت نرهما»

حتى  عطووم الجز ة ، فان ضّر حذف الفضلة لم  جوز حوذفدا ، وموا إ ا ـ  أعلم
فتقوول    «؟مول ضوربت»وىع المفعوول بو  فوى جوواب سوؤال ، نحوو أن  قوال   

وز   فوال  جو «موا ضوربت إّب ز ودا»أو وىع محصورا ، نحوو  «ضربت ز دا»

فى الموضعيل   إ  ب  حصل فى األول الجواب ، و بقى الكالم  «ز دا»حذف 
   «ز ود»فى الثانى ناّب على نفى الضورب مطلقوا ، والمقصوون نفيو  عول بيور 

 فال  فدم المقصون عند حذف .

* * * 

  حوووووووووذف النّاصوووووووووبدا ، إن علموووووووووا ، و

(1)ىووووووووود  كوووووووووون حذفووووووووو  ملتزموووووووووا و   
 

  

موول »ّل عليوو  نليوول ، نحووو أن  قووال    جوووز حووذف ناصووب الفضوولة إ ا ن

   «ضووربت»فحووذف  «ضووربت ز وودا»التقوود ر    «ز وودا»فتقووول    «؟ضووربت

لدبلة ما ىبل  علي  ، وهذا الحذف جوائز ، وىود  كوون واجبوا وموا يقودم فوى بواب 
فحووذف  «ضووربت ز وودا ضووربت »التقوود ر    «ز وودا ضووربت »ابشووتغال ، نحووو 

 م.وجوبا وما يقدم ، وهللا أعل «ضربت»
__________________ 

الناصوب   نائوب فاعول  حوذف ، وهوو  «الناصوبدا»فعل مضارع مبنى للمجدوول  «و حذف»( 1)

ضوومير الغائووب العائوود إلووى  «هووا»و اسووم فاعوول  عموول عموول الفعوول ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  ، 

عول فعل الشرط ، ونائوب الفا فعل ما  مبنى للمجدول. «علما»شرطية  «إن»الفضلة مفعول ب  

فعوول  « كووون»حوورف يقليوول  «وىوود»ضوومير مسووتتر فيوو  جوووازا يقوود ر  هووو  عووون إلووى الناصووب 

حذف   اسم  كون وحذف مضواف وضومير الغائوب العائود إلوى الناصوب  «حذف »مضارع ناىص 

 خبر  كون «ملتزما»مضاف إلي  
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 التّنازع فى العمل

 إن عووووامالن اىتضوووويا فووووى اسووووم عمووووول 

(1)ىبوووووووول فللواحوووووووود مندمووووووووا العموووووووول    
 

  
 الثّووووووان أولووووووى عنوووووود أهوووووول البصوووووور  و

(2)اختوووووار عكسوووووا بيووووورهم  ا أسووووور  و   
 

  

 ضربت»، نحو  (3)التنازع عبارة عل يوّج  عامليل إلى معمول واحد 
__________________ 

إن اىتضووى  فاعوول لفعوول محووذوف  فسوور  مووا بعوود  ، والتقوود ر   «عووامالن»شوورطية  «إن»( 1)

جووار  «فووى اسووم»لجملووة ب محوول لدووا موول اإلعووراب مفسوورة فعوول وفاعوول ، وا «اىتضوويا»عووامالن 

مفعول ب  بىتضى ، وىد وىف علي  بالسوكون علوى لغوة ربيعوة  «عمل»ومجرور متعلظ باىتضى 

ظرف متعلوظ باىتضوى ، أو بمحوذوف  قوع حواب مول ىولو  عوامالن   أو حوال ووون هوذ ل  «ىبل»

الفوواء لوورب   «فللواحوود»ل نصووب العووامليل واىعوويل ىبوول ابسووم ، وىبوول مبنووى علووى الضوويم فووى محوو

جوار ومجورور متعلوظ  «مندموا»الجواب بالشرط ، والجار والمجرور متعلظ بمحذوف خبر مقدم 

 مبتدأ مؤخر «العمل»بمحذوف حال مل الواحد 

و ظوورف متعلووظ بوووولى ، وعنوود مضوواف ،  «عنوود»خبوور المبتوودأ  «أولووى»مبتوودأ  «والثووانى»( 2)

 «عكسوا»فعل ما   «واختار»مضاف إلي   «البصرة»و مضاف إلي  ، وأهل مضاف ،  «أهل»

بير   فاعل اختوار. وبيور مضواف ، وضومير الغوائبيل مضواف إليو   «بيرهم»مفعول ب  بختار 

مضواف إليو  ، وهوو بضوم الدموزة والموران بو   ا  «أسور »و حال مل بيرهم ، و ا مضاف  « ا»

ورهطو  األىربوون ، و جووز فوت  الودرع الحصوينة ، أو ىووم الرجول ـ  بضم الدمزةـ  ىوة ، وأصل 

 الجماعة القو ة.ـ  بالفت ـ  الدمزة ، واألسرة

( ىد  كون العامالن المتنازعان فعليل ، و شترط فيدموا حينووذ   أن  كونوا متصورفيل نحوو ىولو  3)

وىود  كونووان اسوميل ، و شوترط فيدموا حينووذ أن  كونوا مشووبديل  (آتُرونِا أُْفرِرْ  َعلَْيرِه قِْطرراً )يعوالى   

 للفعل فى العمل ، و لك بون  كونا اسمى فاعليل ، نحو ىول الشاعر  

 عددت مغيثا مغنيا مل أجري **

 كونا اسمى مفعوول وقوول وثيور  فمل   اسم موصول ينازع  ول مل مغيث ومغل ، أو بون
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.................................................................................. 
__________________ 

 ىضوووووووى ووووووووّل  و ن ووووووول فووووووووفّى بر مووووووو  

 عووووووووووّزة ممطووووووووووول معنّووووووووووى بر مدوووووووووواو   

  
أو بووون  كونووا مصوودر ل وقولووك   عجبووت موول حبووك ويقوود رك ز وودا ، أو بووون  كونووا اسوومى 

يفضيل وقولك   ز د أضب  النواس وأجمعدوم للعلوم ، أو بوون  كونوا صوفتيل مشوبدتيل نحوو ىولوك   

هراُؤُم اْقرَرُؤا )ن  كونا مختلفيل   فمثال الفعول واسوم الفعول ىولو  يعوالى ز د حذر وور م أبو  ، أو بو

تابِيَهْ   ومثال الفعل والمصدر ىول الشاعر   (ُِ
 لقوووووووود علموووووووووت أولووووووووى المغيووووووووورة أنّنوووووووووى 

 لقيوووووت فلوووووم أنكووووول عووووول الّضووووورب مسووووومعا   

  
 «الضرب»و  «لقيت»اسم رجل ، وىد ينازع  مل حيث العمل ول مل  «مسمعا»فقول  
علم أن  ب ينازع بيل حرفيل ، وب بيل فعليل جامد ل ، وب بيل اسميل بيور عوامليل ومن  ي

 ، وب بيل فعل متصرف و خر جامد ، أو فعل متصرف واسم بير عامل.
شرط ثان ، وهوو   أن  كوون بيندموا اريبواط   فوال ـ  سوو ما فصلناـ  و شترط فى العامليل

 ط بيل الفعليل  إ  ب اريبا «ىام ىعد أخوك» جوز أن يقول 
 وابريباط  حصل بواحد مل ثالثة أمور  

 أن  عطف ثانيدما على أولدما بحرف مل حروف العطف ، وما رأ ت (األول)

َُمرا َظنَْنرتُْم أَْن )أن  كون أولدما عامال فى ثانيدما ، نحو ىول  يعوالى    (الثانى) َوأَنَُّهرْم َظنُّروا 

َُمرا ) و (أَْن لَرْن يَْبعَرَ  هللاُ ) وا وظننتم ، والمعمول المتنوازع فيو  هووالعامالن هما ظن (لَْن يَْبعََ  هللاُ 

 معمول ل نوا ، ألن  صفة لمصدر  قع مفعوب مطلقا ناصب  ظنوا. (َظنَْنتُمْ 

ِْ هللاُ يُْعتِريكُْم فِرا اْلَكًّللَررةِ )أن  كوون جوابوا لوألول ، نحوو ىولوو  يعوالى  (الثالوث)  (يَْسرتَْعتُونََك قُر
 .(آتُونِا أُْفِرْ  َعلَْيِه قِْطراً )ل شون    ونحو ىول  ج

و شترط فى العامليل أ ضا   أن  كون ول واحد مندما موجدا إلى المعمول مول بيور فسوان 

 فى اللفظ أو فى المعنى ، فخرج بذلك نحو ىول الشاعر  
 أياك أياك الاّلحقون احبه احبه**
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 «ز ووودا» طلوووب  «أورموووت»و  «ضوووربت»فكوووّل واحووود مووول  «وأورموووت ز ووودا

 .«إلى  خر ـ  إن عامالن»بالمفعولية ، وهذا معنى ىول    
معنوووا  أن العوووامليل  كونوووان ىبووول المعموووول وموووا مثّلنوووا ،  «ىبووول»وىولووو    

 ومقتضا  أن  لو يوّخر العامالن لم يكل المسولة مل باب التنازع.

معنووا  أن أحوود العووامليل  عموول فووى  لووك  «فللواحوود مندمووا العموول»وىولوو    
 ال اهر ، واآلخر  دمل عن  و عمل فى ضمير  ، وما سيذور .ابسم 

__________________ 

  إ  لو يوج  ول واحد إليو   «الالحقون»موجدا إلى ىول   «أياك أياك»فليه ول واحد مل 

لقال   أيوك أياك الالحقون ، أو لقال   أياك أيوك الالحقون ، بول المتوجو  إليو  مندموا هوو األول ، 

 يد ل  ، وخرج ىول امروء القيه بل حجر الكندووالثانى يوو

 لووووووووو أّن مووووووووا أسووووووووعى ألننووووووووى معيشووووووووةو

 وفوووووانى ، ولوووووم أطلوووووب ، ىليووووول مووووول الموووووال    

  
إ  لوو ووان  «مول الموال»ليه متوجدا إلى ىولو   «لم أطلب»و  «وفانى»و لك ألن وال مل 

هذا القليل ، وويوف ول مندما متوجدا إلى لصار حاصل المعنى   وفانى ىليل مل المال ولم أطلب 

  ص   لك وهو  قول بعد هذا البيت  
 لكنّموووووووووووووا أسوووووووووووووعى لمجووووووووووووود مؤثّووووووووووووول و

 ىووووووود  وووووووودرك المجووووووود المؤثوووووووول أمثووووووووالى و   

  
فاعل وفى ، وهو وحود  المتوجو  إلوى العمول فيو  ، وأموا ىولو   «ىليل مل المال»وإنما ىول  

انى ىليول مول الموال ولوم فل  معمول محذوف  فدم مل مجموع الكالم ، والتقد ر   وفو «ولم أطلب»

 أطلب الملك.
و شووترط فووى العووامليل أ ضووا   أن  كونووا متقوودميل علووى المعمووول واألمثلووة التووى  ورناهووا 

والتى  ورها الشارح ، فان يقدم المعمول فاما أن  كون مرفوعا وإموا أن  كوون منصووبا فوان يقودم 

في  ، بل ول واحود مندموا عامول فال عمل ألحد العامليل  «ز د ىام وىعد»ووان مرفوعا نحو ىولك 

فالعامول فيو  هوو أول العوامليل  «ز دا ضربت وأهنوت»فى ضمير  ، وإن وان منصوبا نحو ىولك 

، وللثووانى مندمووا معمووول محوووذوف  وودل عليوو  المووذوور ، أوب معموووول لوو  أصووال ، وإن يوسووو  

مندمووا ، فدووو معمووول للسووابظ عليوو   «ضووربت ز وودا وأهنووت»المعمووول بوويل العووامليل نحووو ىولووك 

وللمتوخر عنو  معموول محوذوف بودل عليو  الموذوور ، وىود أشوار الشوارح إشوارة وجيوزة إلوى هوذا 

 الشرط.
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وب خووالف بوويل البصوور يل والكوووفييل أنوو   جوووز إعمووال وووّل واحوود موول 

 .(1)العامليل فى  لك ابسم ال اهر ، ولكل اختلفوا فى األولى مندما 
    لقربو  منو  ، و هوب الكوفيوون فذهب البصر ّون إلى أّن الثانى أولى ب

 إلى أن األول أولى ب    لتقدّم .

* * * 

 أعموووووول المدموووووول فووووووى ضوووووومير موووووواو

(2)ينازعوووووووا  ، والتوووووووزم موووووووا التزموووووووا    
 

  
__________________ 

 ( رأو البصر ون أن إعمال ثانى العامليل أولى مل إعمال األول مندما ثال  حجج  1)

 وهى العلة التى  ورها الشارح. األولى   أن  أىرب إلى المعمول ،
ـ  ومعمولو ـ  وهوو المتقودمـ  الثانية   أن   لزم على إعمال األول مندما الفصل بويل العامول

بوجنبى مل العامول ، وهوو  لوك العامول الثوانى ، وموع أن الفصول بويل العامول ـ  وهو ابسم ال اهر

 و خالف األصل على األىل.والمعمول مغتفر فى هذا الباب للضرورة التى ألجات إلي  ، فد
الثالثووة   أنوو   لووزم علووى إعمووال العاموول األول فووى لفووظ المعمووول أن يعطووف علووى الجملووة 

ىبول يمامدوا ، والعطوف ىبول يموام المعطووف عليو  ـ  وهى جملة العامل األول مع معمول ـ  األولى

 خالف األصل.
 ورأو الكوفيون أن إعمال األول أولى مل إعمال الثانى لعلتيل  

 األولى   أن  أسبظ وأىدم  ورا ، وهى التى  ورها الشارح.
والثانيووة   أنوو   تريووب علووى إعمووال العاموول الثووانى فووى لفووظ المعمووول المووذوور أن يضوومر 

ضميرا فى العامل األول مندما   فيكون فى الكالم اإلضمار ىبل الوذور ، وهوو بيور جوائز عنودهم 

 ، وخالف األصل عند البصر يل.
 الفر قيل مستند مل السماع عل العرب.ولكل فر ظ مل 

ثم إن  ىد  وجد فى الكالم ما  وجب إعمال الثانى وما فى ىولك   ضربت بول أورموت ز ودا 

 ، وىد  وجد في  ما  وجب إعمال األول وما فى ىولك   ب أورمت وب ىدمت ز دا.
 «المدمل»وجوبا يقد ر  أنت  فعل أمر ، وفاعل  ضمير مستتر في  «وأعمل»( 2)
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 ويحسوووووووووووووونان و سووووووووووووووىء ابناوووووووووووووووا

(1)ىوووووووود بغووووووووى واعتوووووووود ا عبووووووووداوا و   
 

  

أو   إ ا أعملت أحد العوامليل فوى ال واهر وأهملوت اآلخور عنو  ، فوعمول 
المدمل فى ضمير ال اهر ، والتزم اإلضمار إن وان مطلوب العامل مما  لوزم 

فكول  « حسل و سىء ابناك» ور  وب  جوز حذف  ، والفاعل ، و لك وقولك   

بالفاعليوة ، فوان أعملوت الثوانى  «ابنواك» طلب  « سىء»و  « حسل»احد مل و
وووذلك إن  « حسنان و سىء ابنواك»وجب أن يضمر فى األول فاعل    فتقول 

 « حسوول و سويوان ابنوواك»أعملوت األول وجوب اإلضوومار فوى الثووانى   فتقوول   
بغيوا »  وإن أعملوت الثوانى فوى هوذا المثوال ىلوت  «بغى واعتود ا عبوداك»ومثل  

 « حسل و سىء ابنواك»وب  جوز يرك اإلضمار   فال يقول  «واعتدو عبداك

  ؤنو إلى حذف الفاعل ، والفاعل (2)ألن يرو   «بغى واعتدو عبداك»وب 
__________________ 

اسوم  «موا»و جوار ومجورور متعلوظ بوعمول ، وضومير مضواف ،  «فى ضمير»مفعول ب  ألعمل 

فعوول مووا  وفاعوول ومفعووول ، والجملووة ب محوول لدووا صوولة  «ا ينازعوو»موصووول   مضوواف إليوو  

اسوم موصوول  «موا»فعل أمر ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبا يقود ر أنوت  «والتزم»الموصول 

فعل ما  مبنى للمجدول ، واأللف لالطوالّ ، ونائوب الفاعول ضومير  «التزما»مفعول ب  بلتزم 

 جملة ب محل لدا صلة.مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى ما ، وال

فعول مضوارع  «و سوىء»الكاف جارة لقوول محوذوف ،  حسونان   فعول وفاعول  «ويحسنان»( 1)

ابنا   فاعل  سىء مرفوع باأللف ألن  مثنى ، وابنا مضواف وضومير المخاطوب مضواف  «ابناوا»

فاعوول بغووى ،  «عبووداوا»فعوول وفاعوول  «واعتوود ا»فعوول مووا   «بغووى»حوورف يحقيووظ  «وىوود»إليوو  

 ف إلي .ومضا

(  ر د أن يرك اإلضمار  ؤنو إلى حذف الفاعل ، وهذا والم ىاصر ، وب بد مل يقود ر ليصو  2)

  فان يرك اإلضمار ب  ؤنو إلى حذف الفاعول فقو    لجوواز أن   دور موع وول عامول معمولو  ، 

موع  والكالم التام أن  قوال   إن يورك اإلضومار  لوزم منو  أحود أمور ل ، األول التكورار إ ا أظدورت

 ول عامل معمول  ، والثانى حذف الفاعل ، ووالهما مح ور.
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ملتزم الذور ، وأجاز الكسائى  لك على الحوذف ، بنواء علوى مذهبو  فوى جوواز 

حذف الفاعول ، وأجواز  الفوّراء علوى يوّجو  العوامليل معوا إلوى ابسوم ال واهر ، 
ال يقوول   وهذا بناء مندما على منع اإلضمار فى األول عنود إعموال الثوانى   فو

وهذا الذو  ورنا  عندموا هوو المشودور مول موذهبدما  « حسنان و سىء ابناك»

 فى هذ  المسولة.
* * * 

 ب يجوووووووووئ موووووووووع أّول ىووووووووود أهموووووووووالو

(1)بمضوووووووومر لغيوووووووور رفووووووووع أوهووووووووال    
 

  
 بوووول حذفوووو  الووووزم إن  كوووول بيوووور خبوووور

(2)أّخرنووووووو  إن  كووووووول هوووووووو الخبووووووور و   
 

  
__________________ 

فعل مضارع مجزوم بال الناهيوة ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا  «يجىء»ناهية  «وب»( 1)

حوورف  «ىوود»مضوواف إليوو   «أول»و ظوورف متعلووظ بتجووىء ، ومووع مضوواف  «مووع»يقوود ر  أنووت 

فعل ما  مبنى للمجدول ، ونائب الفاعل ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  «أهمال»يحقيظ 

جووار ومجوورور متعلووظ بتجووىء  «ضوومربم» عووون إلووى أول ، والجملووة فووى محوول جوور صووفة ألول 

 «أوهوال»مضواف إليو   «رفوع»و جار ومجرور متعلظ بووهول اآليوى ، وبيور مضواف ،  «لغير»

فعل ما  مبنى للمجدول ، واأللوف لالطوالّ ، ونائوب الفاعول ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  

 هو  عون إلى مضمر ، والجملة فى محل جر صفة لمضمر.

مفعوول مقودم بلوزم ، وحوذف  حوذف   «حذفو »ابنتقال ـ  هناـ  ا حرف عطف ، ومعن «بل»( 2)

فعل أمر ، وفاعل  ضمير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر   «الزم»مضاف وضمير الغائب مضاف إلي  

فعل مضارع ناىص ، فعل الشرط ، واسم  ضمير مسوتتر فيو  جووازا  « كل»شرطية  «إن»أنت 

 «وأخرنو »مضواف إليو   «خبر»و ر مضاف خبر  كل. وبي «بير»يقد ر  هو  عون إلى مضمر 

الواو عاطفة ، أخر   فعول أمور مؤوود بوالنون الخفيفوة ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  

شوورطية  «إن»أنوت ، ونووون التوويوود حوورف ب محوول لوو  مول اإلعووراب ، والدوواء مفعووول بوو  ألخوور 

 فعل « كل»
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اآلخور عنو  أعمول فوى يقدّم أن  إ ا أعمل أحد العامليل فى ال اهر وأهمل 

ضمير  ، و لزم اإلضمار إن وان مطلوب الفعل مما  لزم  ور    والفاعل ، أو 
بويل أن  كوون المدمول األّول أو ـ  حينوذـ  نائب  ، وب فرّ فى وجوب اإلضمار

 « حسنان و سىء ابناك ، و حسل و سيوان ابناك»الثانى ، فتقول   

مل بير مرفووع فوال  خلوو   إموا و ور هنا أن  إ ا وان مطلوب الفعل المد
وأخوايدووا   ألنو  مبتوودأ فووى  «ظوول»وهووو مفعوول ـ  أن  كوون عموودة فووى األصول

أوب ، فان لم  كول ـ  «إن  كل هو الخبر»األصل أو خبر ، وهو المران بقول    

فاما أن  كون الطالب ل  هو األول ، أو الثانى ، فان وان األول لم  جوز  وذلك  
وب  «ربت وضووربنى ز وود ، ومووررت ومووّر بووى ز وودضوو»اإلضوومار   فتقووول 

 «موررت بو  وموّر بوى ز ود»وب  «ضوربت  وضوربنى ز ود»يضمر فال يقوول   

 وىد جاء فى الشعر ، وقول   
 ـ  (160)

 إ ا ونووووت يرضووووي  و رضوووويك صوووواحب 

 جدوووارا فكووول فوووى الغيوووب أحفوووظ للعدووود   

  
 ألوووووووو  أحان وووووووووث الوشوووووووواة   فقلّمووووووووواو

  حووووووواول واش بيووووووور هجوووووووران  و ونّ    

  
__________________ 

« هوو»مضارع ناىص فعل الشرط. واسم  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلوى مضومر 

خبور  كول ، وجوواب الشورط محوذوف  ودل عليو  « الخبور»ضمير فصل ب محل ل  مل اإلعراب 

 سابظ الكالم ، والتقد ر   إن  كل مضمر بير الرفع هو الخبر فوخرن .

 ل الشواهد التى لم يقف ألحد على نسبتدا لقائل معيل.البيتان مـ  160

أو عيانا ومشاهدة ، ويقوول   رأ تو  جدورا وجدوارا وولموت ـ  بزنة وتاب «جدارا»اللغة   

فالنووا جدوورا وجدووارا. وجدوور فووالن بووالقول جدوورا ، ووول  لووك فووى معنووى العلوول ، ىووال هللا يعووالى   

وا قَْولَكُْم أَِو اْجَهرُروا بِرهِ ) أو عيانوا  (َحتَّرى نَرَرا هللاَ َجْهرَرةً )وىوال األخفو  فوى ىولو  يعوالى    (َوأَِسرُّ

 أصل  ما استتر عنك ولم «لغيبا» كشف عنا ما بيننا وبين  
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.................................................................................. 
__________________ 

 «أحفوظ للوون» وروو فوى مكانو   «أحفظ للعدود»لصاحب حاضرا ير  ، و ر د ب  هدنا ما لم  كل ا

 ر ود ب يجعلول لكوالم  «ألو »بضم الواو فى المشدور ، وىد يكسر الواو ، أو يفوت  المحبوة ـ  والون

جموع واش. وهوو الوذو  نقول إليوك الكوالم عول خالنوك وأحبائوك  «الوشواة»الوشاة سبيال إلوى ىلبوك 

هوو مضوارع مول المحاولوة ، وأصولدا إرانة  « حواول»بوة بقصد إفسان موا بيونكم مول أواصور المح

 الشىء بحيلة.

المعنى   إ ا وانت بينك وبويل أحود صوداىة ، وووان وول واحود منكموا  عمول فوى العلول علوى 

إرضاء صاحب    فتمسك بوواصر هذ  المحبة فوى حوال بيبوة صود قك عنوك ، وب يقبول فوى شوون  

 ذ  الصداىة ويعكير صفوها.أىوال الوشاة   فاندم إنما  ر دون إفسان ه
ظرف زمان يضمل معنى الشرط ، مبنى على السكون فى محول نصوب  «إ ا»اإلعراب   

مول الفعول  «يرضوي »وان   فعل ما  ناىص ، والتاء ضمير المخاطب اسوم  ، وجملوة  «ونت»

مع فاعل  المستتر ومفعول  فى محل نصب خبر وان ، والجملة مل وان ومعموليدا فوى محول جور 

فاعول  رضويك ،  «صواحب»فعل ومفعوول بو   «و رضيك»افة إ ا إليدا ، وهى جملة الشرط باض

 «جدوارا»وجملة برضيك وفاعل  ومفعول  فى محل نصب معطوفة على جملة يرضي  التى ىبلدا 

الفاء لرب  الجواب بالشورط ، وول  «فكل»منصوب على ال رفية ينازع  ول مل الفعليل السابقيل 

جوار ومجوورور  «فوى الغيووب»م  ضومير مسووتتر فيو  وجوبوا يقوود ر  أنوت   فعول أمور نوواىص ، وسو

 جار ومجرور متعلظ بوحفظ. «للعدد»خبر ول  «أحفظ»متعلظ بمحذوف حال 
وهموا ـ  فقد يقودم فوى هوذ  العبوارة عوامالن «يرضي  و رضيك صاحب»الشاهد في    ىول  

وىود ينوازع وول  ـو «صواحب»وهوو ىولو  ـ  ويوخر عندما معمول واحودـ  « رضى»و  «يرضى»

واألول  طلبو  مفعووب بو .  «صواحب» لك ابسم الوذو بعودهما وهوو  « رضى»و  «يرضى»مل 

والثانى  طلب  فاعال ، وىد أعمول الشواعر فيو  الثوانى وأعمول األول فوى ضومير  الوذو هوو الدواء ، 

والجمدووور  وورون أنوو  وووان  جووب علووى الشوواعر أب  عموول األول فووى الضوومير   ألن هووذا الضوومير 

ضلة  ستغنى الكالم عنو  ، و وور الضومير موع العامول األول  تريوب عليو  اإلضومار ىبول الوذور. ف

واإلضمار ىبل الذور ب  جوز. وىد اريكب  الشواعر ، مول بيور ضورورة ملجووة إلوى اريكواب هوذا 

 فىـ  المح ور   فاندم إنما أجازوا
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ضووربنى »وإن وووان الطالووب لوو  هووو الثووانى وجووب اإلضوومار   فتقووول   

وب  جوووز الحووذف   فووال يقووول  «ضووربت  ز وود ، ومووّر بووى ومووررت بوو  ز وودو
، وىد جواء فوى الشوعر ،  «مّر بى ومررت ز د»وب  «ضربنى وضربت ز د»

 وقول   
 ـ  (161)

 بعكوووووووووووووواظ  عشووووووووووووووى النّوووووووووووووواظر ل 

 شووووووووعاع  ـ  إ ا هووووووووم لمحووووووووواـوووووووو     

  

فحذف الضمير ضرورة ، وهو شوا  ، وموا شوذّ عمول  «لمحو »واألصل 

 األول فى المفعول المضمر الذو ليه بعمدة فى األصل.المدمل 
__________________ 

اإلضمار ىبل الوذور ، إ ا ووان الضومير فواعال ، موثال   ألنو  ب  سوتغنى الكوالم عنو  ، ـ  هذا الباب

 وب  جوز حذف  ، والضرورة  جب أن يتقدر بقدرها ، ومندم مل منع اإلضمار ىبل الذور مطلقا.

عانك  بنت عبد المطلب عمة النبى صلّى هللا علي  وسلّم ، مل ولمة رواهوا أبوو يموام البيت لـ  161

وىبول هوذا البيوت  (بتحقيقنوا 256/  2ان ر شورح التبر وزو   )حبيب بل أوس فى ن وان الحماسة 

 ىولدا  

 سوووووووووووووووووائل بنوووووووووووووووووا فوووووووووووووووووى ىومنوووووووووووووووووا

 ليكووووووووووووووف موووووووووووووول شووووووووووووووّر سووووووووووووووماع  و   

  

 ىيسوووووووووووووووا ، وموووووووووووووووا جمعووووووووووووووووا لنوووووووووووووووا

 فوووووووووووووووى مجموووووووووووووووع بووووووووووووووواّ شوووووووووووووووناع     

  

 فيووووووووووووووووووووووو  الّسووووووووووووووووووووووونّور والقنوووووووووووووووووووووووا

 الكووووووووووووووووووووب  ملتمووووووووووووووووووووع ىناعوووووووووووووووووووو  و   

  
موضووع وانوت فيوو  سووّ مشوودورة ،  جتموع فيدووا العوورب ـ  بزنوة بووراب «عكوواظ»اللغوة   

مضارع مل اإلعشواء ، وأصول  العشوا ، وهوو ضوعف البصور لويال  « عشى»للتجارة ، والمفاخرة 

موا يورا  موول ـ  شويلبضوم ال «شوعاع »موا  مول اللمو  ، وهوو سورعة إبصوار الشووىء  «لمحووا»

الضوء مقبال عليك وون  الحبال ، والضمير الذو أضيف الشعاع إليو   جووز أن  كوون عائودا علوى 

عكاظ   ألن  موضع الشعاع ، و جوز أن  كون عائدا علوى القنواع الوذو  وريو  فوى البيوت السوابظ 

 على هذا البيت.
ليدوا ، يكنوى بوذلك عول المعنى   ير د أن أشعة سوالح ىومدوا مموا يضوعف أبصوار النواظر إ

 وثرة السالح وىوة بر ق  ولمعان .
 فى البيت السابظ «جمعوا»جار ومجرور متعلظ بقولدا  «بعكاظ»اإلعراب   
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هذا ولّ  إ ا وان بير المرفوع ليه بعمدة فى األصل ، فان وان عمدة فى 

األصول فوال  خلوو   إمووا أن  كوون الطالوب لو  هووو األول ، أو الثوانى   فوان وووان 
ظنّنوى وظننوت ز ودا »لطالب لو  هوو األول وجوب إضومار  موؤخرا   فتقوول   ا

وإن وان الطالب ل  هو الثانى أضمري    متصال ووان ، أو منفصوال  «ىائما إ ّا 

 .«ظننت وظنّني  ز دا ىائما ، وظننت وظنّنى إ ّا  ز دا ىائما»  فتقول   
ـ  يور مرفووعومعنى البيتيل أنك إ ا أهملت األول لم يووت معو  بضومير ب

، وب  «ضووربت  وضووربنى ز وود»فووال يقووول   ـ  وهووو المنصوووب والمجوورور

ضربت وضوربنى ز ود ، »بل  لزم الحذف   فتقول    «مررت ب  ومّر بى ز د
إب إ ا وان المفعوول خبورا فوى األصول   فانو  ب  جووز  «ومررت ومّر بى ز د

 .« دا ىائما إ ّا ظنّنى وظننت ز»حذف  ، بل  جب اإلييان ب  مؤّخرا   فتقول 
__________________ 

 «هوم»ظرف يضومل معنوى الشورط  «إ ا»مفعول ب  ليعشى  «الناظر ل»فعل مضارع  « عشى»

فعوول مووا  وفاعلوو  ،  «لمحوووا»يوويوود لضوومير متصوول بفعوول محووذوف ، والتقوود ر   إ ا لمحووواهم 

بالضوومة شووعاع   فاعوول  عشووى مرفوووع  «شووعاع »والجملووة ب محوول لدووا موول اإلعووراب مفسوورة 

 ال اهرة ، وشعاع مضاف وضمير الغائب مضاف إلي .

 «شووعاع »حيووث ينووازع ووول موول الفعلوويل  «. لمحوووا شووعاع ..  عشووى»الشوواهد فيوو    ىولوو  

 طلبو  مفعووب ، ـو  «لمحوا»وهو ـ   طلب  فاعال ل  ، والفعل الثانىـ  « عشى»وهو ـ  فالفعل األول

عمول الثوانى فوى ضومير  ، ثوم حوذف  لوك الضومير وىد أعمول فيو  األول ، بودليل أنو  مرفووع ، وأ

ثوم صوار بعود  « عشوى النواظر ل شوعاع  إ ا لمحوو »ضرورة ، وأصل الكالم ىبل يقود م العوامليل 

فصوار وموا يورو فوى  «لمحو »ثم حذفت الداء مل  « عشى الناظر ل إ ا لمحو  شعاع »يقد مدما 

 البيت.
رة و لووك موول ىبوول أن  ووور  ب ومووذهب الجمدووور أن  لووك الحووذف ب  جوووز لغيوور الضوورو

 تريب علي  مح ور اإلضمار ىبل الذور ، وفى حذف  فسان ، وهوو يديووة العامول للعمول ثوم ىطعو  

 عن  مل بير علة وب سبب موجب ل .
و هب ىوم إلى أن حذف الضمير فوى مثول هوذ  الحوال جوائز فوى سوعة الكوالم ، و لوك ألن 

 هذا الضمير فضلة ب  جب  ورها.
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ن الثوووانى  وووؤيى معووو  بالضووومير مطلقوووا   مرفوعوووا ووووان ، أو ومفدوموووا أ

 مجرورا ، أو منصوبا ، عمدة فى األصل أو بير عمدة.
* * * 

 أظدوووووووور ان بكوووووووول ضوووووووومير خيووووووووراو

(1)لغيووووووووور موووووووووا  طوووووووووابظ المفّسووووووووورا    
 

  
 نحوووووووووووو أظوووووووووووّل و  نّوووووووووووانى أخوووووووووووا

(2)ز وووودا وعموووورا أخووووو ل فووووى الّرخووووا    
 

  

ظواهرا إ ا لوزم مول إضومار  أو    جب أن  وؤيى بمفعوول الفعول المدمول 
عدم مطابقت  لما  فسر    لكون  خبرا فى األصل عموا ب  طوابظ المفّسور ، وموا 

أظول و  نوانى ز ودا »إ ا وان فى األصل خبرا عل مفرن ومفّسر  مثنّى ، نحو 

معطوف علي  ،    «عمرا»و مفعول أول ألظّل ،    «ز دا»فـ  «وعمرا أخو ل
، واليواء   مفعوول أول لي نوان   فيحتواج إلوى  مفعوول ثوان ألظول   «أخو ل»و 

أظوول و  نووانى إ ووا  ز وودا وعموورا »مفعوول ثووان   فلووو أييووت بوو  ضووميرا فقلووت   

 «أخو ل
__________________ 

فعل أمر مبنى على السكون ، ووسور للوتخلص مول النقواء السواونيل وفاعلو  ضومير  «أظدر»( 1)

 «ضومير»فعل مضوارع نواىص فعول الشورط  « كل»شرطية  «إن»مستتر في  وجوبا يقد ر  أنت 

اسوم  «موا»و جوار ومجورور متعلوظ بخبور ، وبيور مضواف  «لغيور»خبر  كول  «خبرا»اسم  كل 

فعل مضارع ، وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هوو  عوون  « طابظ»موصول مضاف إلي  

والمفعوول ب محول  مفعول ب  ليطابظ ، والجملوة مول الفعول والفاعول «المفسرا»إلى ما الموصولة 

لدا مل اإلعوراب صولة الموصوول ، وجوواب الشورط محوذوف  ودل عليو  موا ىبلو  ، والتقود ر   إن 

  كل ضمير خبرا لغير ما  طابظ المفسر فوظدر    أو جىء ب  اسما ظاهرا.

فعول مضوارع ، وفاعلو  ضومير مسوتتر  «أظل»خبر لمبتدأ محذوف ، أو و لك نحو  «نحو»( 2)

 «ز ودا»مفعوول ثوان لي نوانى  «أخوا»فعول وفاعول ومفعوول أول  «و  نانى»أنا  في  وجوبا يقد ر 

ينوازع فيو   «فوى الرخوا»مفعول ثان ألظول  «أخو ل»معطوف علي   «وعمرا»مفعول أول ألظل 

 «  نانى»و  «أظل»ول مل 
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مطابقا لليواء ، فوى أندموا مفورنان ، ولكول ب  طوابظ موا  عوون عليو   «إ ا »لكان 

مثنووى   فتفوووت مطابقووة المفّسوور  «أخووو ل»و نوو  مفوورن ،   أل «أخووو ل»وهووو 
أظووول و  نوووانى إ اهموووا ز ووودا وعمووورا »للمفّسووور ، و لوووك ب  جووووز ، وإن ىلوووت 

و مثنوى ،  «إ اهموا»لكوون  [و لوك]حصلت مطابقة المفّسور للمفّسور    «أخو ل

الووذو هووو خبوور فووى ـ  وووذلك ، ولكوول يفوووت مطابقووة المفعووول الثووانى «أخووو ل»
الوذو هوو مبتودأ فوى األصول   لكوون المفعوول األول ـ  عوول األولللمفـ  األصل

، وب بود مول  «إ اهموا»مفرنا ، وهو الياء ، والمفعول الثانى بير مفرن ، وهوو 

موع اإلضومار وجوب اإلظدوار    [المطابقة]مطابقة الخبر للمبتدأ ، فلما يعذّرت 
   «را أخو لز دا وعم»فـ    «أظل و  نانى أخا ز دا وعمرا أخو ل»فتقول   

مفعولوو  الثووانى ، وب  «أخووا»و مفعوووب أظوول ، واليوواء مفعووول   نووان األول ، 

التنوازع   ألن ووال مول العوامليل عمول فوى  (1)مول بواب ـ  حينووذـ  يكون المسولة
 ظاهر ، وهذا مذهب البصر يل.

أظل »وأجاز الكوفيّون اإلضمار مراعى ب  جانب المخبر عن    فتقول   

أظوول »وأجووازوا أ ضووا الحووذف   فتقووول    « وودا وعموورا أخووو لو  نووانى إ ووا  ز
 .«و  نانى ز دا وعمرا أخو ل

* * * 
__________________ 

( القول بون هذ  المسولة حينوذ ليست مل باب التنازع هو الذو  ور  ابل هشام ووج   لوك بوون 1)

مير  بوول لووم يتوجوو  العووامليل بالنسووبة للمفعووول الثووانى لووم  عموول أحوودهما فووى لف وو  واآلخوور فووى ضوو

معموول ألظول ، ولوم  «أخو ل»مطالبة ول واحد مندما إلي  ، وهو شرط باب التنازع ، و لك ألن 

 توج  إلي    نانى   لعدم مطابقت  لمفعول  األول   فان  ب  طلوب مفعووب ثانيوا إب بشورط مطابقتو  

الوا   إن اشوتراط صووحة لمفعولو  األول. ونوازع فوى هوذا ىوووم مول المتووخر ل موندم ابوول القاسوم وىو

يوج  ول مل العامليل إلى المعمول إنما هو بوالن ر إلوى المعنوى ب بوالن ر إلوى اإلفوران والتثنيوة ، 

لوم  كول ليصو  أن  «ضوربنى وضوربت ز ودا»فال يرو أنك لو ىلت أوب بالن ر إلى نوع العمل ، 

 كول  صو  يوجو  لوم  «ضوربنى وضوربت  ز ود»المنصووب ، ولوو ىلوت  «ز دا» توج  األول إلى 

 ؟الثانى إلي  وهو مرفوع
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 المفعول المطلظ

 المصووودر اسوووم موووا سووووو الّزموووان مووول 

(1)مووووودلولى الفعووووول ووووووومل مووووول أمووووول    
 

  

 ودل علوى ىيوام فوى  «ىام»فـ  الفعل  دل على شيويل   الحد  ، والزمان  
 «ىوم»و  ودل علوى ىيوام فوى الحوال أو ابسوتقبال ،  « قووم»و فى زمل موا  ، 

ـ  وهوو أحود مودلولى الفعولـ  ىيام فى ابسوتقبال ، والقيوام هوو الحود  دل على 

فكونو   «ما سوو الزمان مل مدلولى الفعول»وهو المصدر ، وهذا معنى ىول    
 المصدر اسم الحد  وومل   فان  أحد مدلولى أمل. ىال  

والمفعوول المطلوظ هوو   المصودر ، المنتصوب   يوويودا لعاملو  ، أو بيانووا 

ضووربت ضووربا ، وسوورت سووير ز وود ، وضووربت »عوودن  ، نحووو  لنوعوو  ، أو
 .«ضربتيل

عليوو  بيوور مقيّوود بحوورف جوور  «المفعووول»وسوومى مفعوووب مطلقووا لصوودّ 

ونحو  ، بخالف بير  مل المفعوبت   فان  ب  قع علي  اسم المفعول إب مقيودا 
 ، والمفعول ب  ، والمفعول في  ، والمفعول مع  ، والمفعول ل .

* * * 

 و فعووووووول او وصوووووووف نصوووووووب بمثلووووووو  ا

(2)وونووووووو  أصوووووووال لدوووووووذ ل انتخوووووووب و   
 

  
__________________ 

اسوم موصوول مضواف إليو   «موا»و خبر المبتدأ ، واسم مضواف ،  «اسم»مبتدأ  «المصدر»( 1)

مضواف إليو   «الزموان»و ظرف متعلظ بمحذوف صولة الموصوول ، وسووو مضواف ،  «سوو»

مضواف  «الفعول»و ب  سوو ، ومدلولى مضواف ، جار ومجرور متعلظ بما يعلظ  «مل مدلولى»

 «مول أمول»جار ومجرور متعلظ بمحذوف خبر مبتدأ محوذوف ، أو   و لوك ووومل  «وومل»إلي  

 جار ومجرور متعلظ بمحذوف نعت ألمل المصدر.

أو »الجار والمجرور متعلظ بنصب اآليى ، ومثول مضواف والضومير مضواف إليو   «بمثل »( 2)

 فعل ما  مبنى للمجدول ، ونائب الفاعل «نصب»ن على مثل معطوفا «فعل ، أو وصف
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 نتصب المصدر بمثل  ، أو بالمصدر ، نحو   عجبوت مول ضوربك ز ودا 

،  (2)أو بالوصووف  «ضوربت ز ودا ضوربا»، نحووو  (1)أو بالفعول  «ضوربا شود دا
 .«أنا ضارب ز دا ضربا»نحو 

__________________ 

مبتودأ ،  الوواو عاطفوة ، ووون   «ووونو »إلوى المصودر  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عوون

خبور  «أصوال»ووون مضاف والضمير مضاف إلي  مل إضافة مصدر الفعول النواىص إلوى اسوم  

جووار ومجوورور متعلووظ بقولوو  أصووال أو بمحووذوف صووفة لوو   «لدووذ ل»الكووون موول جدووة النقصووان 

جووازا يقود ر  هوو  عوون فعل ما  مبنى للمجدول ، ونائب الفاعل ضومير مسوتتر فيو   «انتخب»

إلى وون  أصال ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ الذو هو وون  أصال ، وهوذا خبور  مول جدوة 

 اببتداء.

(  شترط فى الفعل الذو  نصب المفعوول المطلوظ ثالثوة شوروط   األول   أن  كوون متصورفا ، 1)

فووان ووان الفعوول جاموودا وعسووى  والثوانى   أن  كووون يامووا ، والثالوث   أب  كووون ملغووى عول العموول ،

وليه وفعل التعجب ونعم وبوه ، أو وان ناىصا وكان وأخوايدا أو وان ملغى و ول وأخوايدوا إن 

 فان  ب  نصب المفعول المطلظ.ـ  يوسطت بيل المفعوليل أو يوخرت عندما

(  شترط فى الوصف الذو  نصب المفعوول المطلوظ شورطان   أحودهما   أن  كوون متصورفا ، 2)

انيدما أن  كون إما اسم فاعل وإموا اسوم مفعوول وإموا صويغة مبالغوة   فوان ووان اسوم يفصويل لوم وث

  نصب المفعول المطلظ بغير خالف فيما نعلم ، وأما ىول الشاعر  

 أّمووووووووا الملوووووووووك فونوووووووووت اليوووووووووم أألمدوووووووووم 

 لؤمووووووووا ، وأبيضوووووووودم سوووووووور بووووووووال طبّوووووووواخ    

  
الووذو هووو أفعوول  «أألمدووم»ولوو  مفعووول مطلووظ ، لكوول ناصووب  لوويه هووو ى «لؤمووا»فووان ىولوو  

  فونوت اليوووم ـ  علوى هووذاـ  ويقوود ر الكوالم «أألمدوم»يفضويل ، ولكول ناصوب  محووذوف  ودل عليو  

أألمدم يلوؤم لؤموا ، واختلفووا فوى الصوفة المشوبدة   فحملدوا ىووم علوى أفعول التفضويل ومنعووا مول 

 بقول النابغة الذبيانى   نصبدا المفعول المطلظ ، و هب ابل هشام إلى جواز نصبدا إ ا  مستدب
 أرانوووووووووووووى طربووووووووووووووا فووووووووووووووى إثوووووووووووووورهم و

 طوووووووووووووووورب الوالووووووووووووووووو  أو والمختبووووووووووووووووول    

  
 الذو «طربا»مفعول مطلظ ، وزعم أن ناصب  ىول   «طرب الوال »فان ىول  
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ومذهب البصر يل أن المصدر أصل ، والفعل والوصوف مشوتقّان منو    

ر أن المصوودر أو   المختووا «ووونوو  أصووال لدووذ ل انتخووب»وهووذا معنووى ىولوو    
 أصل لدذ ل ، أو   الفعل ، والوصف.

 ومذهب الكوفييل أن الفعل أصل ، والمصدر مشتّظ من 

و هب ىوم إلى أن المصدر أصل ، والفعل مشتّظ من  ، والوصف مشتّظ 
 مل الفعل.

و هب ابل طلحة إلى أن واّل مل المصودر والفعول أصول برأسو  ، ولويه 

 أحدهما مشتقّا مل اآلخر.
الموووذهب األول   ألن وووول فووورع  تضووومل األصووول وز وووانة ، والصوووحي  

والفعوول والوصووف بالنسووبة إلووى المصووودر وووذلك   ألن ووواّل مندمووا  وودّل علوووى 

المصدر وز وانة   فالفعول  ودّل علوى المصودر والزموان ، والوصوف  ودّل علوى 
 المصدر والفاعل.

* * * 

 يوويوووووووودا أو نوعووووووووا  بوووووووويل أو عوووووووودن

(1)وسووووورت سووووويرييل سوووووير  و رشووووود    
 

  
__________________ 

هو صفة مشبدة ، وبير   جعول هوذ  الصوفة المشوبدة نلويال علوى العامول ، وليسوت هوى العامول ، 

إلوود ، علووى نحووو مووا ىووالو  فووى أفعوول ـ  والتقوود ر   أرانووى طربووا فووى إثوورهم أطوورب طوورب الوالوو 

 التفصيل.

مضوارع ، وفاعلو  فعول  « بويل»معطووف عليو   «أو نوعوا»مفعول ب  مقودم ليبويل  «يوويدا»( 1)

 «نوعوا»معطووف علوى ىولو   «أو عودن»ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هوو  عوون إلوى المصودر 

الكواف جوارة لقوول محوذوف وموا سوبظ  «وسورت»السابظ ، ووىف علي  بالسكون على لغة ربيعة 

مفعوول مطلوظ  بويل  «سوير»مفعوول مطلوظ  بويل العودن  «سويرييل»مرارا ، سورت   فعول وفاعول 

 «رشوود»و بمعنووى صوواحب مضوواف إليوو  ، و و مضوواف ،  « و»و وسووير مضوواف ، النوووع ، 

 مضاف إلي  ، مجرور بالكسرة ال اهرة ، وسكن  للوىف
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 المفعول المطلظ  قع على ثالثة أحوال وما يقدم  

 .«ضربت ضربا»أحدها   أن  كون مؤودا ، نحو 
 و،  «سوورت سووير  و رشوود»، نحووو  (1)الثووانى   أن  كووون مبينووا للنوووع 

 .«سرت سيرا حسنا»

ضووربت ضووربة ، وضووربتيل ، »الثالووث   أن  كووون مبينووا للعوودن ، نحووو 
 .«وضربات

* * * 

 ىووووووود  نووووووووب عنووووووو  موووووووا عليووووووو  نّل و

(2)وجوووودّ وووووّل الجوووودّ ، وافوووورح الجووووذل    
 

  
__________________ 

 ( المفعول المطلظ الذو  بيل نوع عامل  هو   ما  كون على واحد مل ثالثة أحوال1)

  أن  كون مصافا ، نحو ىولك   اعمول عمول الصوالحيل ، وجود جود الحور ص علوى  األول

بلوغ الغا ة ، وهذا النوع مل باب النيابة عل مصدر الفعل نفسو    بسوتحالة أن  فعول إنسوان فعول 

بير  ، وإنما  فعل فعوال ممواثال لفعول بيور    فالحقيقوة فوى هوذ ل المثواليل أن يقوول   اعمول عموال 

 الصالحيل ، وجد جدا مماثال لجد الحر ص.مشابدا لعمل 
الثووانى   أن  كووون موصوووفا ، نحووو ىولووك   اعموول عمووال صووالحا ، وسوورت سوويرا وئيوودا ، 

 وليه هذا مل باب النيابة ىطعا.
الثالث   أن  كون مقرونا بوول العدد وة ، نحوو ىولوك   اجتدودت ابجتدوان ، وجودنت الجود ، 

المعدون بيل المتكلم والمخاطب فعل شخص  خر ووان مول  وهذا  حتمل األمر ل جميعا ، فا ا وان

باب النيابة. ووون المتكلم  قول   اجتددت اجتدانا مثل  لك ابجتدان الذو يعلم أن فالنا ىود اجتدود  

، وإن وووان المعدووون بيندمووا هووو اجتدووان المووتكلم نفسوو  ، وأنوو  ىصوود بوودخول أل عليوو  استحضووار 

 ن  فعل .صوري  لم  كل مل باب النيابة   أل
 «موا»جار ومجورور متعلوظ بينووب  «عن »فعل مضارع  « نوب»هنا حرف يحقيظ  «وىد»( 2)

فعول موا  ، وفاعلو   «نل»جار ومجرور متعلظ بدل اآليوى  «علي »اسم موصول   فاعل  نوب 

 وازا يقد ر  هو  عون إلى ما ،ضمير مستتر في  ج
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يل إلووى ىوود  نوووب عوول المصوودر مووا  وودّل عليوو  ، وكوول وبعووض ، مضوواف

ِْ )، ووقولو  يعوالى    (1) «جدّ وّل الجودّ »المصدر ، نحو  َّْ اْلَمْير ر ُُ و  (فَرًّل تَِميلُروا 
 .«ضربت  بعض الّضرب»

ىعودت جلوسوا ، »، نحوو  (2)ووالمصدر المرانف لمصدر الفعل المذوور 

فوالجلوس   نائوب منواب القعوون لمرانفتو  لو  ، والجوذل   نائوب  «وافرح الجوذل
 نفت  ل .مناب الفرح لمرا

__________________ 

الكوواف جووارة لقووول محووذوف ، جوود   فعوول أموور ، وفاعلوو   «وجوود»والجملووة ب محوول لدووا صوولة مووا 

مفعووول مطلووظ ، نائووب عوول المصوودر ، منصوووب  «ووول»ضوومير مسووتتر فيوو  وجوبووا يقوود ر  أنووت 

الوواو حورف عطوف ، افورح    «وافورح»مضاف إليو   «الجد»و بالفتحة ال اهرة ، وول مضاف 

 مفعول مطلظ. «الجذل»فعل أمر ، والفاعل ضمير مستتر في  وجوبا يقد ر  أنت 

 ( ومن  ىول مجنون بنى عامر ىيه بل الملوح  1)

 ىوووووووود  جمووووووووع هللا الّشووووووووتيتيل بعوووووووود موووووووواو

   نّوووووووووووان ووووووووووووّل الّ وووووووووووّل أن ب يالىيوووووووووووا   

  
ابو  ثالثوة ( اعلم أن  إ ا وىع المصدر المنصووب بعود فعول مول معنوا  ب مول لف و  فلوك فوى إعر2)

 أوج   

األول   أن يجعل  مفعوب مطلقا   والنحاة فى هذا الوج  مل اإلعراب على موذهبيل فوذهب 

المازنى والسيرافى والمبرن إلى أن العامول فيو  هوو نفوه الفعول السوابظ عليو    واختوار ابول مالوك 

، وهوذا الفعول  هذا القول ، و هب سيبو   والجمدور إلى أن العامل في  فعل  خر مل لفظ المصودر

 المذوور نليل على المحذوف.
 الثانى   أن يجعل المصدر مفعوب ألجل  إن وان مستكمال لشروط المفعول ألجل  ،

 الثالث   أن يجعل المصدر حاب بتوو ل المشتظ ،
فجذب   عند المازنى ومل مع  مفعول مطلظ منصوب بفرحوت ،  «فرحت جذب»فا ا ىلت 

منصوب بفعول محوذوف ، ويقود ر الكوالم علوى هوذا   فرحوت وجوذلت وعند سيبو   مفعول مطلظ 

جذب ، وعلى الوج  الثانى هو مفعوول ألجلو  بتقود ر فرحوت ألجول الجوذل ، وعلوى الوجو  الثالوث 

 حال بتقد ر   فرحت حال وونى جذبن.
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 «ضربت   لك الّضرب»ووذلك  نوب مناب المصدر اسم اإلشارة ، نحو 

سووم اإلشووارة منوواب المصوودر فووال بوودّ موول وصووف  وزعووم بعضوودم أنوو  إ ا نوواب ا
أو    «ظننووت  اك»بالمصوودر ، ومووا مثّلنووا ، وفيوو  ن وور   فموول أمثلووة سوويبو   

 ظننت  اك ال ل ، فذاك إشارة إلى ال ل ، ولم  وصف ب .

 أو   «ضووربت  ز وودا»ضوومير  ، نحووو ـ  أ ضوواـ  و نوووب عوول المصوودر
بُرر)ضووربت الّضوورب ، ومنوو  ىولوو  يعووالى    أو   ب  (هُ أََحررداً ِمررَن اْلعررالَِمينَ ال أَُعذِّ

 أعذب العذاب.

فَاْجِلُدوُهْم )ومن  ىول  يعالى    «ضربة [عشر ل]ضربت  »وعدن  ، نحو 

 .(ثَمانِيَن َجْلَدةً 

واألصل   ضربت  ضرب سوط ، فحذف  «ضربت  سوطا»واآللة ، نحو 

 المضاف وأىيم المضاف إلي  مقام  ، وهللا يعالى أعلم.
* * * 

 لتوويوووووووووووود فوّحوووووووووووود أبوووووووووووودا موووووووووووواو

(1)ثووووووووّل واجمووووووووع بيوووووووور  وأفوووووووورنا و   
 

  

ب  جووز يثنيوة المصودر المؤّوود لعاملوو  ، وب جمعو  ، بول  جوب إفووران    

، و لوك ألنو  بمثابوة يكورر الفعول ، والفعول ب  ثنّوى  «ضوربت ضوربا»فتقول   
 وب  جمع.

__________________ 

جوار ومجوورور  «لتوويوود»هوو وحوود اآليوى اسوم موصووول مفعوول مقوودم علوى عاملوو  و «وموا»( 1)

الفواء زائودة ، ووحود   فعول أمور ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو   «فوحود»متعلظ بمحذوف صولة موا 

فعول أمور ، وفيو  ضومير مسوتتر وجوبوا  «وثل»منصوب على ال رفية  «أبدا»وجوبا يقد ر  أنت 

الواو حورف  «رناوأف»ينازع  ول مل بل واجمع  «بير »معطوف على ثل  «واجمع»هو فاعل  

عطف ، وأفرن   فعل أمر مؤود بوالنون الخفيفوة ، وىلبوت نوون التوويود ألفوا للوىوف ، وفيو  ضومير 

 مستتر وجوبا يقد ر  أنت هو فاعل .
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فذور المصنف أن   جوز ـ  وهو المبيل للعدن ، والنوعـ  وأما بير المؤود

 يثنيت  وجمع .
وجمعو  ، نحوو   ضووربت  فوموا المبويل للعودن فوال خوالف فوى جوواز يثنيتو 

 ضربتيل ، وضربات.

وأمووا المبوويل للنوووع فالمشوودور أنوو   جوووز يثنيتوو  وجمعوو  ، إ ا اختلفووت ]
 .«[سرت سيرو ز د الحسل والقبي »أنواع  ، نحو 

وظاهر والم سيبو   أن  ب  جوز يثنيت  وب جمع  ىياسا ، بل  قتصر فيو  

 على السماع ، وهذا اختيار الّشلوبيل.
* * * 

 ف عامووووووووول المؤّوووووووووود امتنوووووووووع حوووووووووذو

(1)فوووووووووى سووووووووووا  لووووووووودليل متّسوووووووووع و   
 

  

المصوودر المؤووود ب  جوووز حووذف عاملووو    ألنوو  مسوووّ لتقر وور عاملووو  

 ويقو ت  ، والحذف مناف لذلك.
 وأما بير المؤود فيحذف عامل  للدبلة علي    جوازا ، ووجوبا.

و  «أّو سير سرت»لمل ىال    «سير ز د»فالمحذوف جوازا ، وقولك   

والتقوود ر   سوورت سووير ز وود ،  «؟وووم ضووربت ز وودا»لموول ىووال    «ضووربتيل»
 وضربت  ضربتيل.

سودو منو     «وحذف عامل المؤود امتنوع»وىول ابل المصنف   إن ىول  

 ألن
__________________ 

و مضووواف إليووو  ، وعامووول مضووواف ،  «عامووول»و مبتووودأ ، وحوووذف مضووواف ،  «وحوووذف»( 1)

عل ما  ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون ف «امتنع»مضاف إلي   «المؤود»

الووواو حوورف  «وفوى سوووا »إلوى حووذف ، والجملووة مول امتنووع وفاعلوو  فووى محول رفووع خبوور المبتوودأ 

عطووف ، ومووا بعوودها جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف خبوور مقوودم ، وسوووو مضوواف والضوومير 

 ر.مبتدأ مؤخ «متسع»جار ومجرور متعلظ بمتسع  «لدليل»مضاف إلي  
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ـ  مصودر مؤوود ، وعاملو  محوذوف وجوبوا ، وموا سويويى «ضوربا ز ودا»ىولك 

، وما استدّل ب  على نعووا  مول وجووب حوذف عامول المؤوود  (1)ليه بصحي  
لويه مول التوويود فوى شوىء ،  «ضربا ز دا»ليه من  ، و لك ألن  [بما سيويى]

عو  ، فكموا ألنو  واىوع موى «اضورب ز ودا»بل هو أمر خال مل التوويد ، بمثابوة 

ووذلك جميع األمثلة التوى  «ضربا ز دا»ب يوويد في  وذلك  «اضرب ز دا»أن 
 ورها ليست مل باب التوويد فى شىء   ألن المصدر فيدا نائب مناب العامل ، 

ناّل على ما  دّل علي  ، وهو عو  من  ، و ودّل علوى  لوك عودم جوواز الجموع 

 بيندا وبيل المؤّود. بيندما ، وب شىء مل المؤودات  متنع الجمع
ونحو  ليه مول المصودر المؤّوود  «ضربا ز دا»ومما  دّل أ ضا على أن 

لعامل  أن المصدر المؤّود ب خوالف فوى أنو  ب  عمول ، واختلفووا فوى المصودر 

فووى  «ز وودا»فووـ  والصووحي  أنوو   عموول   ؟الواىووع موىووع الفعوول   هوول  عموول أو ب
األص  ، وىيل   إنو  منصووب على  «ضربا»بـ  منصوب «ضربا ز دا»ىولك 

عوول  «ضووربا»  فعلوى القووول األول نوواب  «اضوورب»بالفعول المحووذوف ، وهووو 

فى الدبلة على معنا  وفى العمل ، وعلى القول الثانى ناب عن  فى  «اضرب»
 الدبلة على المعنى نون العمل.

* * * 

 الحووووووووووذف حووووووووووتم مووووووووووع  ت بوووووووووودبو

(2)موووووول فعلوووووو  ، ونوووووودب اللّووووووذ وانوووووودب    
 

  
__________________ 

 .«وىول ابل المصنف»خبر المبتدأ الذو هو ىول   «ليه بصحي »( جملة 1)

ظورف منصووب علوى ال رفيوة. وهوو متعلوظ بوالخبر ،  «موع»مبتودأ وخبور  «والحذف حوتم»( 2)

الجوار  «مل فعل »حال مل الضمير المستتر فى  ت  «بدب»مضاف إلي   « ت»و ومع مضاف ، 

 دب ، وفعل مضاف والضمير مضافوالمجرور متعلظ بقول  ب
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  حذف عامل المصدر وجوبا فى مواضع  

مندا   إ ا وىع المصدر بدب مول فعلو  ، وهوو مقويه فوى األمور والندوى ، 
سقيا »، والدعاء ، نحو  [ىعونا]وب يقعد  [ىياما]أو   ىم  «ىياما ب ىعونا»نحو 

 أو   سقاك هللا. «لك

وىووع المصوودر بعوود ابسووتفدام  ووووذلك  حووذف عاموول المصوودر وجوبووا إ ا
يتووانى وىود أأو    «؟يوانيوا وىود عوالك المشويبأ»المقصون بو  التووبيد ، نحوو 

 .(1)عالك 

و قّل حذف عامل المصدر وإىامة المصدر مقام  فى الفعل المقصوون بو  
 أو   وأورمك. «أفعل وورامة»الخبر ، نحو 

بووا ، فالمصوودر فووى هووذ  األمثلووة ونحوهووا منصوووب بفعوول محووذوف وجو

 والمصدر نائب مناب  فى الدبلة على معنا .
__________________ 

جار ومجرور متعلظ بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، أو حوال مول الضومير المسوتتر  «وندب»إلي  

جوووار ومجووورور متعلوووظ بمحوووذوف صووولة  «وانووودب»اسوووم موصوووول صوووفة لنووودب  «اللوووذ»فوووى  ت 

ناخلة على مقصوون لف و    فكول مندموا مجورور  «واندب»وفى  «وندب»الموصول ، والكاف فى 

 بكسرة مقدرة على  خر  منع مل ظدورها الحكا ة.

( اعلم أن المصدر اآليى بدب مل فعل علوى ضوربيل   أحودهما   الموران بو  طلوب ، وثانيدموا   1)

لشواهد المران ب  خبر   فوما المران ب  طلب فوربعة أنواع   األول   ما وان المران ب  األمر وبيت ا

ىياموا ب ىعوونا ، والثالوث   موا ووان  ، والثانى ما وان المران بو  الندوى وقولوك   (162رىم )اآليى 

 .«يوانيا وىود جود الجودأ»المران ب  الدعاء نحو   سقيالك. والرابع ما وان المران ب  التوبيد وقولدم 

ىوولدم   ب أفعول وب سماعى ، ومقويه   فوموا لسوماعى فنحوو  وأما المران ب  خبر فعلى ضربيل  

ورامة ، وأما المقيه فدو أنوواع وثيورة   مندوا موا  وور يفصويال لعاىبوة جملوة ىبلو . ومندوا موا ووان 

مكووررا. أو محصووورا ، ومندووا مووا جوواء مؤووودا لنفسوو  ، أو لغيوور  ، وىوود يكفوول الشووارح ببيووان  لووك 

 النوع بيانا وافيا.
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 هو ىول الشاعر  إلى ما أنشد  سيبو   ، و «وندب»وأشار بقول    
 ـ  (162)

  مووووووووّرون بالوووووووودّهنا خفافووووووووا عيووووووووابدم 

  وووورجعل موووول نار وووول بجوووور الحقائووووب و   

  

 علوووى حووويل ألدوووى النّووواس جوووّل أموووورهم 

 فنووووودب زر ووووووظ الموووووال نوووووودل الثّعالووووووب    

  
__________________ 

 البيتان ألعشى همدان. مل ولمة  دجو فيدا لصوصا.ـ  162

جمع عيبوة ،  العياب   «عيابدم»موضع معروف لبنى يميم ـ   قصر و مد «الدهنا»اللغة   

ـ  بضم فسكون «بجر»ىر ة بالبحر ل مشدورة بالمسك. وفيدا سوّ  «نار ل»وهى وعاء الثياب 

 «ألدوى النواس»العيبوة أ ضوا ـ  هناـ  جمع بجراء ، وهى الممتلوة ، والحقائب   جمع حقيبة ، وهى

خطفوا  «نودب»مع مدوا وأوثرهوا ـ  م الجيم ويشد د الالمبض «جل أمورهم»شغلدم وأورثدم الغفلة 

 فى خفة وسرعة.
المعنوى   هووؤبء اللصووو،  موورون بالوودهناء فووى حوويل  هووابدم إلووى نار وول   وىوود صووفرت 

عيابدم مل المتاع فال شىء فيدا. ولكندم عند ما  عونون مل نار ل  كونون ىود موألوا هوذ  العيواب 

أندوم  ختلسوون بفلوة النواس بمدوامدم وبمع وم أموورهم حتى انتفخت وع مت. و لوك ناشوىء مول 

فيسوطون علووى مووا بفلووا عنوو  موول المتوواع و نوانو بعضوودم بعضووا   اخطوف خطفووا سوور عا ، وووول 

 خفيف اليد سر ع الروبان.
حال مول  «خفافا»جار ومجرور متعلظ بيمر  «بالدهنا»فعل وفاعل  « مرون»اإلعراب   

 «و ورجعل»ياب مضاف وضمير الغائبيل مضاف إلي  عياب فاعل لخفاف. وع «عيابدم»الفاعل 

جوار  «مول نار ول»فعل وفاعل ، والتعبير بنوون اإلنوا  لتووو لدم بالجماعوات. أو لقصود يحقيورهم 

مضوواف إليوو   «الحقائووب»و حووال موول الفاعوول. وبجوور مضوواف  «بجوور»ومجوورور متعلووظ بيرجووع 

مجورور بالكسورة  ظورف زموان مبنوى علوى الفوت  فوى محول جور ، أو «حيل»حرف جر  «على»

فاعول ألدوى ،  «جول»مفعوول بو  أللدوى يقودم علوى فاعلو   «النواس»فعول موا   «ألدوى»ال اهرة 

مضواف إليو  ، وأموور مضواف وضومير الغوائبيل مضواف  «أموورهم»وجل مضاف. وأموور مول 

منووانو بحوورف نووداء محووذوف  «زر ووظ»مفعووول مطلووظ منصوووب بفعوول محووذوف  «فنوودب»إليوو  

 مفعول ب  «المال»
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نائب مناب فعول األمور ، وهوو انودل ، والنّودل   خطوف الشوىء  «ندب» ـف

، وزر وظ اسوم  [المال]منانو ، والتقد ر   ندب  ا زر ظ  «زر ظ»و بسرعة ، 
  ألن  إن جعول  (1)رجل ، وأجاز المصنف أن  كون مرفوعا بندب ، وفي  ن ر 

صو  أن  كوون لوم   «انودل»نائبا مناب فعل األمر للمخاطب ، والتقد ر  «، ندب

مرفوعا ب    ألن فعل األمر إ ا وان للمخاطب ب  رفع ظاهرا   فكذلك ما ناب 
صوّ  أن  «لينودل»مناب  ، وإن جعول نائبوا منواب فعول األمور للغائوب ، والتقود ر 

 كون مرفوعا ب    لكل المنقول أّن المصدر ب  نوب مناب فعول األمور للغائوب 

أو   اضورب  «ضوربا ز ودا»ب ، نحوو ، وإنما  نوب مناب فعل األمر للمخاطو
 ز دا ، وهللا أعلم.

* * * 

 مووووووووووووا لتفصوووووووووووويل واّمووووووووووووا منّوووووووووووواو

(2)عاملووووووووو   حوووووووووذف حيوووووووووث عنّوووووووووا    
 

  
__________________ 

مضواف  «الثعالوب»و مفعوول مطلوظ ، مبويل للنووع ، ونودل مضواف ،  «نودل»لقول  نودب السوابظ 

 إلي .

وهو مصودر ، وعاملو  محوذوف وجوبوا  حيث ناب مناب فعل  ، «فندب»الشاهد في    ىول  

 ، على ما يبيل لك فى اإلعراب.
فاعال لجاء ب  منونا   ألن  اسم رجل وما علمت ، فلما جاء ب  بيور منوون  «زر ظ»( ولو وان 1)

علمنا أن  منانو بحرف نداء محذوف ، ومل هنا يعلوم أنو  ب ناعوى لمناىشوة الشوارح التوى رن بدوا 

 فاعل. «زر ظ»على المصنف زعم  أن 

 «واموا»جوار ومجورور متعلوظ بمحوذوف صولة  «لتفصويل»اسم موصوول   مبتودأ أول  «ما»( 2)

 «عاملو »مفعول مطلظ حوذف عاملو  وجوبوا  «منا»جار ومجرور متعلظ بمحذوف نعت لتفصيل 

فعوول مضووارع مبنووى  « حووذف»عاموول   مبتوودأ ثووان ، وعاموول مضوواف والضوومير مضوواف إليوو  

 في  جوازا يقد ر  هو  عون إلىمستتر  للمجدول ، ونائب الفاعل ضمير
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،  (1) حذف أ ضا عامل المصدر وجوبا إ ا وىع يفصيال لعاىبوة موا يقدّمو  

ا فِداءً )وقول  يعالى    ا َمناا بَْعُد ، َوإِمَّ فمنّا  (َحتَّى إِذا أَثَْخْنتُُموُهْم فَُشدُّوا اْلَوثاَق ؛ فَِإمَّ
ـ  وهللا أعلومـ  وبوا ، والتقود ر، وفداء   مصدران منصوبان بفعول محوذوف وج

إلوى ـ  وموا لتفصويل»فاّما يمنّوون منّوا ، وإّموا يفودون فوداء ، وهوذا معنوى ىولو    

أو    حوووذف عامووول المصووودر المسوووّ للتفصووويل ، حيوووث عوووّل ، أو    « خوور 
 عر .

* * * 

 ووووووووووووذا مكوووووووووووّرر و و حصووووووووووور ورن

(2)نائووووووب فعوووووول بسووووووم عوووووويل اسووووووتند    
 

  
__________________ 

والجملة مل  حذف ونائب فاعل  فى محل رفع خبر المبتدأ الثوانى ، وجملوة المبتودأ الثوانى  عامل ،

ظرف متعلظ بيحذف مبنى على الضم فوى محول  «حيث»وخبر  فى محل رفع خبر المبتدأ األول 

فعل ما  ، واأللف لالطالّ ، والفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقود ر  هوو  عوون  «عنا»نصب 

 .ملة مل عل وفاعل  فى محل جر باضافة حيث إليداإلى عامل ، والج

(  شترط لوجوب حذف العامول مول هوذا النووع ثالثوة شوروط   األول   أن  كوون المقصوون بو  1)

يفصيل عاىبة ، أو بيان الفائدة المتريبة على ما ىبل  والحاصلة بعد  ، والشورط الثوانى   أن  كوون 

لبيوة واآل وة الكر موة التوى يالهوا الشوارح ، أم وانوت ما  ران يفصيل عاىبت  جملة ، سواء أوانوت ط

 الجملة خبر ة وقول الشاعر  

 بجدووووووووووووووووودّن   فاّموووووووووووووووووا رنّ واىعوووووووووووووووووة

 يخشووووووى ، وإّمووووووا بلوووووووغ الّسووووووؤل واألموووووول    

  
نحوو أن يقوول   لز ود سوفر فاموا صوحة ـ  فان وان ما  ران بيان الفائدة المتريبة علي  مفورنا

مول ، بول  جووز حذفو  و جووز  وور    والشورط الثالوث   أن لم  جوب حوذف العاـ  وإما ابتنام مال

إما إهالووا وإموا يون بوا  يكون الجملة المران بيان عاىبتدا متقدمة علي  ، فان يوخرت مثل أن يقول  

 لم  جب حذف العامل أ ضا.ـ  فاضرب ز دا
معطووف  «و و»مبتودأ موؤخر  «مكورر»جار ومجورور متعلوظ بمحوذوف خبور مقودم  «وذا»( 2)

 ، وجملةمضاف إلي   «حصر»و و و مضاف ،  «مكرر» على
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أو   وووذلك  حووذف عاموول المصوودر وجوبووا ، إ ا نوواب المصوودر عوول فعوول 

 (1)استند بسم عيل ، أو   أخبر ب  عن  ، ووان المصدر مكوررا أو محصوورا 
والتقوود ر   ز وود  سووير سوويرا ، فحووذف  «ز وود سوويرا سوويرا»  فمثووال المكوورر   

و ،  «ما ز د إّب سيرا»لتكر ر مقام  ، ومثال المحصور وجوبا لقيام ا « سير»

والتقد ر   ما ز ود إب  سوير سويرا ، وإنموا ز ود  سوير سويرا ،  «إنّما ز د سيرا»
وجوبا لما فى الحصر مل التوويد القائم مقام التكر ور ، فوان لوم  « سير»فحذف 

ير سيرا التقد ر   ز د  س «ز د سيرا» كرر ولم  حصر لم  جب الحذف ، نحو 

 ، وإن شوت صّرحت ب  ، وهللا أعلم. « سير»  فان شوت حذفت 
* * * 

 منووووووووووو  موووووووووووا  دعونووووووووووو  مؤّووووووووووووداو

(2)لنفسووووووووو  ، أو بيووووووووور    فالمبتووووووووودا    
 

  
__________________ 

حووال موول  «نائووب»وفاعلوو  المسووتتر فيوو  فووى محوول رفووع نعووت للمبتوودأ ومووا عطووف عليوو   «ورن»

جار ومجرور متعلوظ  «بسم»مضاف إلي   «فعل»و . الضمير المستتر فى ورن ، ونائب مضاف

فعوول مووا  ، وفاعلوو  ضوومير  «اسووتند»مضوواف إليوو   «عوويل»و باسووتند اآليووى ، واسووم مضوواف ، 

 مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى فعل ، والجملة مل استند وفاعل  فى محل جر نعت لفعل.

األول   أن  كوون العامول فيو   (  شترط لوجووب حوذف العامول مول هوذا النووع أربعوة شوروط  1)

خبرا لمبتدأ أو لما أصل  المبتدأ ، والثانى   أن  كون المخبر عنو  اسوم عويل   والثالوث   أن  كوون 

الفعل متصال إلى وىت التكلم ، ب منقطعا ، وب مستقبال ، والرابوع أحود أمور ل   أولدموا أن  كوون 

طوفوا عليو  ، نحوو   أنوت أووال وشوربا ، المصدر مكررا أو محصورا ، وما مثول الشوارح ، أو مع

 ؟.وثانيدما   أن  كون المخبر عن  مقترنا بدمزة ابستفدام نحو   أأنت سيرا

اسووم وصووول   مبتوودأ مووؤخر  «مووا»جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف خبوور مقوودم  «ومنوو »( 2)

 نمفعول ثا «مؤودا»فعول أول فعل وفاعل وم « دعون »
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  «لووووووو  علووووووووّى ألوووووووف عرفووووووووا»نحوووووووو 
 (1) «ابنووى أنووت حقّووا صوورفا»وووـ  لثّوواناو   

  

أو   موول المصوودر المحووذوف عاملوو  وجوبووا مووا  سووّمى   المؤّووود لنفسوو  ، 
 والمؤّود لغير .

ل  علّى ألف »فالمؤود لنفس  هو   الواىع بعد جملة ب يحتمل بير  ، نحو 

اعترافا ، فاعترافوا   مصودر منصووب بفعول محوذوف وجوبوا ،  [أو   «عرفا]
و سمى مؤودا لنفس    ألنو  مؤوود للجملوة ىبلو  ،  «أعترف اعترافا»  والتقد ر 

 وهوى نفووه المصودر ، بمعنووى أندوا ب يحتموول سووا  ، وهووذا هوو المووران بقولوو   
 أو   فاألول مل القسميل المذوور ل فى البيت األول. «فالمبتدا»

والمؤووود لغيوور  هووو   الواىووع بعوود جملووة يحتملوو  ويحتموول بيوور    فتصووير 

فحقّا   مصدر منصوب بفعول محوذوف  «أنت ابنى حقّا»نّصا في  ، نحو  بذور 
وسّمى مؤودا لغيور    ألن الجملوة ىبلو  يصول   «أحقّ  حقّا»وجوبا ، والتقد ر   

  حتمل أن  كون حقيقة ، وأن  كون مجازا «أنت ابنى»ل  ولغير    ألن ىولك 
__________________ 

الجوار  «لنفسو » محول لدوا مول اإلعوراب صولة الموصوول والجملة مل  ودعو وفاعلو  ومفعوليو  ب

أو    «أو بيوور »والمجورور متعلووظ بيودعو ، ونفووه مضواف والدوواء ضومير الغائووب مضواف إليوو  

حوورف عطووف ، بيوور   معطوووف علووى نفسوو  ، وبيوور مضوواف وضوومير الغائووب مضوواف إليوو  

 مبتدأ. «فالمبتدأ»

ار ومجورور متعلوظ بمحوذوف خبور مقودم جو «لو »خبر للمبتدأ فى  خر البيت السابظ  «نحو»( 1)

جار ومجرور متعلظ بمحذوف حال مل الضمير المسوتكل فوى الجوار والمجورور السوابظ  «على»

مفعوول مطلوظ ، وجملوة المبتودأ وخبور  فوى محول جور باضوافة نحوو  «عرفا»مبتدأ مؤخر  «ألف»

متعلوظ بمحوذوف الكاف جارة لقول محوذوف ، والجوار والمجورور  «وابنى»مبتدأ  «والثان»إليدا 

 «أنوت»ابل خبور مقودم ، وابول مضواف ، و واء الموتكلم مضواف إليو   «ابنى»خبر لمبتدأ محذوف 

مفعوول  «حقوا»مبتدأ مؤخر ، وجملة المبتدأ وخبر  فى محل نصوب مقوول لوذلك القوول المحوذوف 

 نعت لقول  حقا. «صرفا»مطلظ 
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صارت الجملوة  «احقّ »على معنى أنت عندو فى الحنّو بمنزلة ابنى ، فلما ىال 

نّصا فى أن المران البنّوة حقيقة ، فتوثرت الجملة بالمصودر   ألندوا صوارت بو  
 نّصا   فكان مؤودا لغير    لوجوب مغا رة المؤثر للمؤثّر في .

* * * 

 ووووووووووذاك  و التّشوووووووووبي  بعووووووووود جملووووووووو  

 (1) «لوووووى بكوووووا بكووووواء  ات عضووووول »ك    
  

لتّشووبي  بعوود جملووة أو   وووذلك  جووب حووذف عاموول المصوودر إ ا ىصوود بوو  ا
 لز د صوت صوت حمار ،»، نحو  (2)مشتملة على فاعل المصدر فى المعنى 

__________________ 

اسوم  « و»وذا جار ومجرور متعلظ بمحذوف خبر مقودم ، والكواف حورف خطواب  «وذاك»( 1)

ظوورف متعلووظ  «بعوود»مضوواف إليوو   «التشووبي »و بمعنووى صوواحب   مبتوودأ مووؤخر ، و و مضوواف 

الكاف جارة لقوول محوذوف. لوى  «ولى»مضاف إلي   «جملة»و ال ، وبعد مضاف ، بمحذوف ح

مفعوول  «بكواء»ىصر للضورورة مبتودأ موؤخر  «بكا»  جار ومجرور متعلظ بمحذوف خبر مقدم 

 مضاف إلي . «عضلة»و مضاف إلي  ، و ات مضاف  « ات»و مطلظ ، وبكاء مضاف 

روط ثالثة مندا يشترط فى المفعول المطلوظ ( الشروط التى يشترط فى هذا الموضوع سبعة ش2)

 نفس  ، واألربعة الباىية فى الكالم الذو  سبق   

فوما الثالثة التى  جب أن يتحقظ فى المفعول المطلظ فدى   أن  كون مصدرا ، وأن  كوون 

 مشعرا بالحدو  ، وأن  كون المران ب  التشبي .
  أن  كوون السوابظ عليو  جملوة ، وأن  وأما األربعة التى  جب أن يتحقوظ فيموا  تقدمو  فدوى

يكون هذ  الجملة مشتملة على فاعول المصودر ، وأن يكوون أ ضوا مشوتملة علوى معنوى المصودر ، 

 وأن  كون فى هذ  الجملة ما  صل  للعمل فى المصدر.
فان لم  كل المصدر مشعرا بالحدو  نحو ىولك   لفالن  واء  واء الحكماء ، أو لم يتقدمو  

دم  مفرن ، وقولك   صوت فالن صووت حموار ، أو يقدمتو  جملوة ولكندوا لوم يشوتمل جملة ، بل يق

ففوى وول هوذا المثول وموا ـ  على فاعل المصدر ، وقولك   نخلت الدار فوا ا فيدوا نووح نووح الحموام

مموا ـ  أشبددا ب  كوون المصودر مفعووب مطلقوا والعامول فيو  محوذوف وجوبوا. بول هوو فيموا  ورنوا

 ألمثلة بدل مما ىبل .مل اـ  يقدمت  جملة
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مصودر يشوبيدى ، وهوو منصوووب  «صوووت حموار»فوـ  «ولو  بكواء بكواء الثّكلوى

بفعل محوذوف وجوبوا ، والتقود ر    صوّوت صووت حموار ، وىبلو  جملوة وهوى 
وووذلك  «ز ود»وهوى مشوتملة علوى الفاعول فوى المعنوى ، وهوو  «لز د صووت»

  بكى بكاء الثّكلى. منصوب بفعل محذوف وجوبا ، والتقد ر   «بكاء الثّكلى»

صووي  صووت »فلو لم  كل ىبل هوذا المصودر جملوة وجوب الّرفوع ، نحوو 
و[ ليست مشتملة علوى ]، ووذا لو وان ىبل  جملة  «حمار ، وبكاؤ  بكاء الثّكلى

 .«هذا بكاء بكاء الثّكلى ، وهذا صوت صوت حمار»الفاعل فى المعنى ، نحو 

 دوم مل يمثيل .ولم  تعر  المصنف لدذا الشرط ، ولكن  مف
* * * 
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 المفعول ل 

  نصووووووب مفعوووووووب لوووووو  المصوووووودر ، إن 

 (1) «جوود شووكرا ، ونن»وووـ  أبووان يعلوويال ،   
  

 هووووووووو بمووووووووا  عموووووووول فيوووووووو  متّحوووووووودو

(2)  وىتوووووا وفووووواعال ، وإن شووووورط فقووووود    
 

  

 فوووووواجرر  بووووووالحرف ، ولوووووويه  متنووووووع 

(3)مووووووع الّشوووووووروط   ولزهووووووود  ا ىنوووووووع    
 

  
__________________ 

جووار  «لوو »حووال موول نائووب الفاعوول  «مفعوووب»فعوول مضووارع مبنووى للمجدووول  «ب نصوو»( 1)

فعول موا   «أبوان»شورطية  «إن»نايب فاعل لينصب  «المصدر»ومجرور متعلظ بقول  مفعوب 

مفعوول بو   «يعلويال»فعل الشرط ، وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى المصودر 

ف ، جود   فعول أمور ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا الكواف جوارة لقوول محوذو «وجد»ألبان 

الواو عاطفة ، نن   فعل أمر ، وفاعلو  ضومير مسوتتر  «ونن»مفعول ألجل   «شكرا»يقد ر  أنت 

 في  وجوبا يقد ر  أنت ، و حتمل أن  كون ل  مفعول مطلظ محذوف لدبلة األول علي .

فعوول مضوارع ، وفاعلوو   « عمول»ى جووار ومجورور متعلووظ بمتحود اآليوو «بموا»مبتوودأ  «وهوو»( 2)

 «فيو »ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلوى موا الموصوولة ، والجملوة ب محول لدوا صولة 

يمييوز ، أو منصووب بنوزع الخوافض  «وىتوا»خبور المبتودأ  «متحود»جار ومجورور متعلوظ بيعمول 

 فسور  موا  نائب فاعل بفعل محوذوف «شرط»شرطية  «وإن»معطوف على ىول  وىتا  «وفاعال»

فعوول مووا  مبنووى  «فقوود»بعوود  ، والتقوود ر   وإن فقوود شوورط ، والفعوول المحووذوف هووو فعوول الشوورط 

للمجدول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلوى شورط ، والجملوة مول فقود 

 المذوور وفاعل  ب محل لدا مل اإلعراب يفسير ة ، وجواب الشرط فى البيت التالى.

الفوواء لوورب  الجووواب بالشوورط ، اجوورر   فعوول أموور ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو   «جرر فووا»( 3)

وجوبا يقد ر  أنت ، والداء مفعول ب  ، والجملة فى محول جوزم جوواب الشورط فوى البيوت السوابظ 

فعل ما  ناىص ، واسم  ضومير مسوتتر فيو   «وليه»جار ومجرور متعلظ باجرر  «بالحرف»

فعول مضوارع ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو   « متنوع»لجور بوالحرف جوازا يقد ر  هوو  عوون إلوى ا

 ر بالحرف. والجملة فى محل نصبجوازا يقد ر  هو  عون إلى الج
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المفعول ل  هو   المصدر ، المفدم علة ، المشارك لعاملو    فوى الوىوت ، 

فشكرا   مصدر ، وهو مفدم للتعليل   ألن المعنى  «جد شكرا»والفاعل ، نحو 
فى الوىت   ألن زمول الشوكر    «جد»شكر ، ومشارك لعامل  وهو جد ألجل ال

هووو زموول الجووون ، وفووى الفاعوول   ألن فاعوول الجووون هووو المخاطووب وهووو فاعوول 

 الشكر.
فتون بوا   مصودر ، وهوو مفدوم للتعليول   إ   «ضربت ابنى يون بوا»ووذلك 

فووى  وهوو مشووارك لضووربت   «؟لووم فعلووت الّضوورب» صو  أن  قووع فووى جوواب 

 والفاعل.الوىت ، 
أعنوووى ـ  وحكموو  جوووواز النصوووب إن وجووودت فيووو  هووذ  الشوووروط الثالثوووة

 المصدر ة ، وإبانة التعليل ، وايحان  مع عامل  فى الوىت والفاعل.

فان فقد شرط مل هذ  الشروط يعيل جّر  بحورف التعليول ، وهوو الوالم ، 
جوتووك »أو البوواء   فمثووال مووا عوودمت فيوو  المصوودر ة ىولووك  «فووى»أو  «مول»أو 

 «جوتوك اليووم ليوورام بودا»ومثال موا لوم  تّحود موع عاملو  فوى الوىوت  «لسملل

 .«جاء ز د إلورام عمرو ل »ومثال ما لم  تحد مع عامل  فى الفاعل 
 .«هذا ىنع لزهد»وب  متنع الجّر بالحرف مع استكمال الشروط ، نحو 

وزعم ىوم أن  ب  شترط فى نصب  إب وون  مصدرا ، وب  شترط ايحان  

فووى المثوواليل  «إوورام»موع عاملوو  فوى الوىووت وب فوى الفاعوول ، فجووزوا نصووب 
 السابقيل ، وهللا أعلم.

* * * 
__________________ 

الكواف  «ولزهد»مضاف إلي   «الشروط»و ظرف متعلظ بيمتنع ومع مضاف ،  «مع»خبر ليه 

فعول  «ىنوع»مبتودأ اسوم إشوارة  «نا»جارة لقول محذوف. لزهد   جار ومجرور متعلظ بقنع اآليى 

ما  ، وفاعل  ضمير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى اسوم اإلشوارة ، والجملوة مول ىنوع 

 وفاعل  فى محل رفع خبر المبتدأ.



 575  ..................................................................... شرح ابل عقيل   الجزء األول 

 

 ىوووووووووووووّل أن  صوووووووووووووحبدا المجوووووووووووووّرنو

(1)وأنشودوا  «أل»العكه فى مصحوب و   
 

  

 ب أىعووووووووود الجوووووووووبل عووووووووول الديجووووووووواء

(2)لووووووووو يوالووووووووت زموووووووور األعووووووووداء و   
 

  

ل لوو  المسووتكمل للشووروط المتقدمووة لوو  ثالثووة أحوووال   أحوودها   أن المفعووو

 كون مجرنا عل األلف والوالم واإلضوافة ، والثوانى   أن  كوون محلّوى بواأللف 
والوالم ، والثالووث   أن  كووون مضوافا ، وولّدووا  جوووز أن يجوّر بحوورف التعليوول ، 

ضوربت »لكل األوثر فيموا يجوّرن عول األلوف والوالم واإلضوافة النصوب ، نحوو 

، وزعوووم  «ضوووربت ابنوووى لتون وووب»، و جووووز جوووّر    فتقوووول    «ابنوووى يون بوووا
الجزولى أن  ب  جوز جّر  ، وهو خالف ما صّرح ب  النحو ون ، وما صحب 

ضوربت »فوـ  األلف والالم بعكوه المجورن   فواألوثر جوّر  ، و جووز النصوب  

منصووبا موا ، ومموا جواء فيو   «ضربت ابنوى التون وب»أوثر مل  «ابنى للتون ب
 أنشد  المصنف  

 ـ (163)

 ب أىعد الجبل عل الديجاء**
__________________ 

 صحب   فعل مضارع منصوب بوون ، وهوا  « صحبدا»مصدر ة  «أن»فعل ما   «وىل»( 1)

ومدخولدا فى يوو ل مصدر فاعل ىول ،  «أن»و فاعل  صحب ،  «المجرن»  مفعول ب  ليصحب 

ار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف خبوور المبتوودأ ، ومصووحوب جوو «فووى مصووحوب»مبتوودأ  «والعكوه»

 فعل وفاعل. «وأنشدوا»ىصد لف     مضاف إلي   «أل»و مضاف 

 «الجوبل»فعل مضارع ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوا ،  «أىعد»نافية  «ب»( 2)

 «تيوالو»شورطية بيور جازموة  «ولوو»جار ومجرور متعلظ بوىعود  «عل الديجاء»مفعول ألجل  

 «األعووداء»و فاعوول يوالووت ، وزموور مضوواف  «زموور»يوووالى   فعوول مووا  ، والتوواء يوواء التونيووث 

 مضاف إلي .

ظم   فدوذا لم أىف لدذا الشاهد على نسوبة إلوى ىائول معويل ، والبيوت وموا ورن فوى ووالم النواـ  163

 صدر  ، وعجز  ىول   
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.................................................................................. 
__________________ 

 لو يوالت زمر األعداء*و*

أران ب أنكوول وب أيوووانى عوول اىتحووام المعووارك ، ويقووول   ىعوود فووالن عوول  «أىعوود»اللغووة   

هوو الديبوة والفوزع وضوعف القلوب ـ  بضم فسكون «الجبل»الحرب ، إ ا يوخر عندا ولم  باشرها 

 الحرب ، وهى يقصر ويمد ، فمل ىصرها ىول لبيد   «ءالديجا»والخوف مل العاىبة 
  ا رّب هيجا هى خير مل نع **

 ومل مدها ىول اآلخر  
 إ ا وانووووووووت الديجوووووووواء وانشووووووووقّت العصووووووووا

 فحسووووووووووبك والّضووووووووووحاك سوووووووووويف مدنّوووووووووود   

  
جموع زمورة ، وهوى  «زمور»يتابعوت ويكواثرت وأيوى بعضودا يلوو بعوض ويبعو   «يوالت»

 جمع عدو. «األعداء»الجماعة 
فعل مضارع ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبوا يقود ر  أنوا  «أىعد»نافية  «ب»إلعراب   ا

الوواو عاطفوة ،  «ولوو»جوار ومجورور متعلوظ بقولو  أىعود  «عل الديجاء»مفعول ألجل   «الجبل»

والمعطوف علي  محذوف ، والتقد ر   لو لم يتوال زمر األعداء ، ولوو يوالوت زمور األعوداء ، لوو 

نووالى   فعول موا  ، والتواء حورف نال علوى يونيوث الفاعول  «يوالوت»ير جوازم   حرف شرط ب

 مضاف إلي  ، مجرور بالكسرة ال اهرة. «األعداء»و فاعل يوالت ، وزمر مضاف ،  «زمر»
 حيث وىع مفعوب ألجل  ، ونصب  مع وون  محلى بول «الجبل»الشاهد في    ىول  

ويبعوو  ـ  جلوو  معرفووا   فووذهب سوويبو  وىوود اختلووف النحوواة فووى جووواز مجووىء المفعووول أل

إلى جواز  لك ، مستدليل على هذا بمجيو  عول العورب فوى نحوو بيوت الشواهد الوذو ـ  الزمخشرو

 وىول شاعر الحماسة   (165 و 164رىم )نحل بصدن شرح  والبيتيل 
 وووووووور م  غوووووووّض الّطووووووورف فضووووووول حيائووووووو  

  وووووووووودنو وأطووووووووووراف الّرموووووووووواح نوانووووووووووى و   

  
ل ألجل  ، وهو معرف باإلضافة   إ  هوو مضواف إلوى مضواف مفعو «فضل حيائ »فقول  

 إلى الضمير.
 فيما زعمـ  و هب الجرمى إلى أن المفعول ألجل   جب أن  كون نكرة   ألن 
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 مفعول ل  ، أو   ب أىعد ألجل الجبل ، ومثل  ىول    «الجبل»فـ  البيت ،
 ـ  (164)

 فليوووووووت لوووووووى بدوووووووم ىوموووووووا إ ا روبووووووووا

 انا وروبانووووووواشووووووونّوا اإلبوووووووارة فرسووووووو   

  
__________________ 

والحال والتمييز ، وول مندما ب  كون إب نكرة ، فان جواء المفعوول ألجلو  مقترنوا بوول ، فوول هوذ  

 زائدة ب معرفة ، وإن جاء مضافا إلى معرفة فاضافت  لف ية ب يفيد يعر فا.

لشوواهد الكثيورة فوى والصحي  ما  هب إلي  سويبو   رحمو  هللا فوى هوذ  المسوولة   لوورون ا

يَْجعَلُوَن أَيابِعَُهْم فِا آذانِِهْم ِمرَن )الن م والنثر ، ومما  دل على صحت  ورون  فى ىول هللا يعالى   

واِعِي َحذََر اْلَمْوتِ  والقول بز انة الحرف أو بون اإلضافة لف يوة خوالف األصول   فوال  صوار  (الصَّ

 إلي .
ائل ن وان الحماسة ، وهو مل ولمة لقور   ابول أنيوف أحود البيت مل مختار أبى يمام فى أوـ  164

 بنى العنبر.

الدجووم علوى علوى العودو  «اإلبوارة»أران   فرىووا أنفسودم ألجول اإلبوارة  «شنوا»اللغة   

جموع راووب ، وهوو أعوم مول  «روبانوا»جمع فوارس ، وهوو راووب الفورس  «فرسانا»واإل قاع ب  

 الفارس ، وىيل   هو خا، براوى اإلبل.
المعنى    تمنى بودل ىومو  ىوموا  خور ل مول صوفتدم أندوم إ ا روبووا للحورب يفرىووا ألجول 

 الدجوم على األعداء واإل قاع بدم ، ما بيل فارس وراوب.
جار ومجورور متعلوظ بمحوذوف خبور ليوت  «لى»حرف يمل ونصب  «فليت»اإلعراب   

فعل وفاعول ، والجملوة  «روبوا»ظرف يضمل معنى الشرط  «إ ا»اسم ليت مؤخر  «ىوما»مقدم 

فعل وفاعل ، والجملة ب محل لدا مل اإلعوراب جوواب إ ا  «شنوا»فى محل جر باضافة إ ا إليدا 

 «اإلبووارة»ألجوول اإلبووارة ـ  أو فرىوهوواـ  ، ولوو  مفعووول بوو  محووذوف ، والتقوود ر   شوونوا أنفسوودم

 معطوف علي . «وروبانا» «شنوا»حال مل الواو فى  «فرسانا»مفعول ألجل  
حيث وىع مفعوب ألجل  منصوبا مع اىترانو  بوول ، وهوو  ورن  «اإلبارة»شاهد في    ىول  ال

 «اإلبووارة»علوى الجرموى الووذو زعوم أن المفعووول ألجلو  ب  كووون إب نكورة   وانعوواؤ  أن أل فوى 

 ونحوها زائدة ب معرفة خالف األصل فال  لتفت إلي .
ة مفعووول بوو    أو فرىووا إبوواريدم علووى وربموا ىيوول   إنوو  ب شواهد فووى البيووت   ألن اإلبوار

 عدوهم ، وليست مفعوب ألجل .



 شرح ابل عقيل   الجزء األول ...................................................................... 578

علوى السوواء   ـ  النصوب ، والجورّ ـ  وأما المضواف فيجووز فيو  األموران

 فدم مل ووالم المصونف    [ىد]وهذا  «ضربت ابنى يون ب  ، ولتون ب »فتقول   
أن  ألنو  لمووا  ووور أنوو   قول جووّر المجوورن ونصووب المصواحب لأللووف والووالم علووم

المضاف ب  قّل في  واحد مندما ، بول  كثور فيو  األموران ، ومموا جواء منصووبا 

رواِعِي َحرذََر اْلَمرْوتِ )ىول  يعالى   ]  [ومنو  (يَْجعَلُوَن أَيابِعَُهْم فِا آذانِِهرْم ِمرَن الصَّ
 ىول   
 ـ  (165)

 أبفووووووور عووووووووراء الكووووووور م انّخووووووووار  و

 أعووووور  عووووول شوووووتم اللّثووووويم يكّرمووووواو   

  

* * * 
__________________ 

 البيت لحايم الطائى ، الجوان المشدور.ـ  165

 وأصف . «وأعر »استبقاء لموني   «انخار »الكلمة القبيحة  «العوراء»اللغة   
فعووول مضوووارع ، وفاعلووو  ضووومير مسوووتتر فيووو  وجوبوووا يقووود ر  أنوووا  «وأبفووور»اإلعوووراب   

انخووار    «انخووار »  مضوواف إليوو «الكوور م»و مفعووول بوو  ألبفوور ، وعوووراء مضوواف  «عوووراء»

فعل مضارع ، وفاعلو   «وأعر »مفعول ألجل  ، وانخار مضاف وضمير الغائب مضاف إلي  

و جار ومجرور متعلظ بوعر  ، وشوتم مضواف  «عل شتم»ضمير مستتر في  وجوبا يقد ر  أنا 

 مفعول ألجل . «يكرما»مضاف إلي   «اللويم»
جلو  منصووبا موع أنو  مضواف للضومير حيوث وىوع مفعووب أل «انخوار »الشاهد في    ىول  

لكووان سووائغا مقبوووب ، وهووو  وورن علووى الجرمووى الووذو زعووم أن  «بنخووار »ولووو جوور  بووالالم فقووال 

المفعووول ألجلوو  ب  كووون معرفووة ب باضووافة وب بووول ، ومووا زعموو  موول أن إضووافة المفعووول ألجلوو  

 لف ية ب يفيد التعر ف بير صحي .
مفعول ألجلو  ، وهوو منكور  «يكرما»ا الباب ، فان ىول  شاهد  خر لدذ «يكرما»وفى ىول  

بير معرف ب باضافة وب بول ، وىد جواء بو  منصووبا بسوتيفائ  الشوروط ، وب  ختلوف أحود مول 

 النحاة فى صحة  لك.

* * * 
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 المفعول في  ، وهو المسّمى ظرفا

 ال وووورف   وىووووت ، أو مكووووان ، ضووووّمنا

(1)بوواّطران ، ودنووا امكووث أزمنوووا  «فووى»   
 

  

 «فووى»ضوّمل معنوى ـ  أو مكوانـ  عوّرف المصونف ال ورف بونو    زموان
فدنا   ظرف مكوان ، وأزمنوا   ظورف زموان  «امكث هنا أزمنا»باّطران ، نحو 

و[ ]  ألن المعنى   امكوث فوى هوذا الموضوع  «فى»، وول مندما يضمل معنى 

 فى أزمل.
زموان أو مما لم  تضمل مل أسوماء ال «ضمل معنى فى»واحترز بقول    

وما إ ا جعل اسم الزمان أو المكان مبتدأ ، أو خبرا ، نحوو  «فى»المكان معنى 

فانو  ب  « وم الجمعوة  ووم مبوارك ، و ووم عرفوة  ووم مبوارك ، والودّار لز ود»  
سورت فوى » سمى ظرفا والحالة هذ  ، ووذلك ما وىع مندما مجرورا ، نحوو   

هوذا ونحوو  خالفوا فوى يسوميت   على أن فى «جلست فى الدّار»و  « وم الجمعة

بنيت الودار »ظرفا فى ابصطالح ، ووذلك ما نصب مندما مفعوب ب  ، نحو   
 .«، وشددت  وم الجمل

نخلوت البيوت ، وسوكنت الودّار ، »مول نحوو    «بواّطران»واحترز بقول    

متضومل معنوى  «البيوت ، ولودار ، والشووم»فوان وول واحود مول  «و هبت الشووم
ليه مّطرنا   ألن أسماء المكان المختّصة ب  «فى»ن  معنى ولكل يضمّ  «فى»

 فى المثل «البيت ، والدار ، والشوم»معدا   فليه  «فى» جوز حذف 
__________________ 

فعول موا   «ضومنا»معطوف على وىوت  «أو مكان»خبر المبتدأ  «وىت»مبتدأ  «ال رف»( 1)

ىصود لف و    مفعوول ثوان  «فى»مقعول األول مبنى للمجدول ، وألف ابثنيل نائب فاعل ، وهو ال

الكوواف جووارة لقووول محووذوف ، هنووا    «ودنووا»جووار ومجوورور متعلووظ بضوومل  «بوواطران»لضوومل 

فعول أمور ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت  «امكوث»ظرف مكوان متعلوظ بامكوث 

 ظرف زمان متعلظ بامكث أ ضا. «أزمنا»
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صووبة علوى التشوبي  بوالمفعول بو    ألن منصوبة على ال رفيوة ، وإنموا هوى من

ب  «فوى»باّطران ، وهوذ  متضومنة معنوى  «فى»ما يضمل معنى  ال رف هو  
 باطران.

هووذا يقر وور وووالم المصوونف ، وفيوو  ن وور   ألنوو  إ ا جعلووت هووذ  الثالثووة 

  ألن  «فوى»ونحوها منصوبة على التشبي  بالمفعول ب  لم يكل متضمنة معنى 
  فكذلك ما شبّ  ب    فال  حتاج إلى ىول   «فى»معنى  المفعول ب  بير متضمل

، وهللا  «مووا ضوومل معنووى فووى»ليخرجدووا   فاندووا خرجووت بقولوو   «بوواّطران»  

 يعالى أعلم.
* * * 

 فانصووووووووب  بووووووووالواىع فيوووووووو    م دوووووووورا

(1)وووووووووووووان ، وإّب فووووووووووووانو  مقوووووووووووودّرا    
 

  

موول أسووماء الزمووان والمكووان النصوووب ،  «فووى»حكووم مووا يضووّمل معنووى 

عجبوت مول ضوربك ز ودا ، »ب ل  ما وىع في  ، وهو المصدر ، نحوو   والناص
ضوربت ز ودا ،  ووم الجمعوة ، »أو الفعول ، نحوو    « وم الجمعوة ، عنود األميور

 .«أنا ضارب ز دا ، اليوم ، عندك»أو الوصف ، نحو    «أمام األمير

وظاهر والم المصنف أن  ب  نصب  إب الواىع في  فق  ، وهو المصدر ، 
 .(2)ه وذلك ، بل  نصب  هو وبير    والفعل ، والوصف ولي

__________________ 

انصب   فعل أمر ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبا يقد ر  أنت ، والدواء مفعوول  «فانصب »( 1)

خبور  «م دورا»جار ومجرور متعلوظ بوالواىع  «في »جار ومجرور متعلظ بانصب  «بالواىع»ب  

فعول موا  نواىص ، واسوم  ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  «نووا»لكان اآليى مقدم علي  

إن   شوورطية ، وب   نافيووة ، وفعوول الشوورط محووذوف   أو وإب   دوور  «وإب» عووون إلووى الواىووع 

فعل أمر ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبوا يقود ر   الفاء واىعة فى جواب الشرط ، انو   «فانو »

حوال مول الدواء فووى  «مقودرا»فوى محول جووزم جوواب الشورط أنوت ، والدواء مفعوول بو  ، والجملوة 

 .«انو »

 «جلست أمامك»فا ا ىلت  ( اعلم أن الذو  قع فى ال رف هو الحد  ،2)
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 والناصب ل  إما مذوور وما مثّل ، أو محذوف   جوازا ، نحو أن  قوال  

 «فرسوخيل» فنقوول   «؟وم سورت»و ،  « وم الجمعة»فتقول    «؟متى جوت»
أو وجوبووا ، ومووا إ ا وىووع  «جوووت  وووم الجمعووة ، وسوورت فرسووخيل» ، والتقود ر

جواء الوذو » أو صولة ، نحوو   «موررت برجول عنودك»ال رف صفة ، نحوو   

أو خبوورا فووى الحووال أو فووى  «مووررت بز وود عنوودك»أو حوواب ، نحووو    «عنوودك
  فالعامل فى هوذ  ال وروف  «ز د عندك ، وظننت ز دا عندك»األصل ، نحو 

أو  «اسوتقرّ »هذ  المواضع ولدا ، والتقد ر فى بير الصولة  محذوف وجوبا فى

  ألن الصولة ب يكوون إب جملوة ، والفعول موع  «اسوتقرّ »وفى الصولة  «مستقر»
 ، وهللا أعلم. (1)فاعل  جملة ، واسم الفاعل مع فاعل  ليه بجملة 

* * * 
__________________ 

وووذلك إ ا  «أنوا جواله أماموك»إ ا ىلوت  هو الوذو وىوع أماموك ، وووذلكـ  وهو الحد ـ  فالجلوس

واعلم أ ضا أن المصدر  ودل علوى الحود  بدبلوة المطابقوة   ألن وول  «وان جلوسى أمامك»ىلت 

معنا  هو الحد  ، والفعل والصفة  دبن علوى الحود  بدبلوة التضومل   ألن الفعول معنوا  الحود  

واىووع مندووا أو عليدووا أو الثابووت لدووا ، والزمووان ، والصووفة معناهووا الووذات والحوود  القووائم بدووا أو ال

والناظم لم  صرح بون  أران أن الذو  نصب ال رف هو اللفظ الودال علوى الحود  بالمطابقوة ، بول 

والموو   صوو  أن  حموول علووى مووا  وودل بالمطابقووة أو بالتضوومل ، فيكووون شووامال للمصوودر والفعوول 

 والوصف ، وعلى هذا ب  رن اعترا  الشارح أصال.

ح أربعة مواضع  جب فيدا حذف العامول فوى ال ورف ، وهوى   أن  كوون صوفة ، (  ور الشار1)

أن  كوون ال ورف مشوغوب  (األول)أو صلة ، أو خبرا ، أو حاب   وبقى علي  موضعان  خوران   

عن  ، وقولك    وم الجمعة سافرت في . والتقد ر   سوافرت  ووم الجمعوة سوافرت فيو  ، وب  جووز 

المتوووخر عووو  عنوو  ، وب  جمووع بوويل العووو  والمعووو  فووى الكووالم إظدووار هووذا العاموول   ألن 

 الم ىد سمع بحذف العامل ، نحوأن  كون الك (الثانى)
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 ووووووووووّل وىوووووووووت ىابووووووووول  اك ، ومووووووووواو

(1) قبلووووووووووووو  المكوووووووووووووان إّب مبدموووووووووووووا    
 

  

 نحووووووو الجدووووووات ، والمقووووووان ر ، ومووووووا

(2)صووي  موول الفعوول ومرمووى موول رمووى    
 

  

  مبدموا ووان ، نحوو  (3)صوب علوى ال رفيوة  عنى أن اسم الزمان  قبول الن

 سرت»
__________________ 

ىولك لمل  ذور أمرا ىد ىدم علي  العدد   حينوذ اآلن ، ويقود ر الكوالم   ىود حود  موا يوذور حويل إ  

عامول  خور   فدموا مول جملتويل  «اآلن»عامل ، وناصوب  «حيل»وان وذا واسمع اآلن   فناصب 

ن ندى المخاطب عل الخوو  فيموا  وذور  ، وأمور  بابسوتماع إلوى ب مل جملة واحدة ، والمقصو

 جد د.

خبر المبتدأ ، وهو اسم فاعول  «ىابل»مضاف إلي   «وىت»و مبتدأ ، وول مضاف ،  «وول»( 1)

 ا   اسوم إشوارة مفعوول بو  لقابول ، والكواف  « اك» عمل عمل الفعل ، وفاعل  ضمير مسوتتر فيو  

 «المكووان» قبوول   فعوول مضووارع ، والدواء مفعووول بوو  ليقبوول  « قبلو »نافيووة  «ومووا»حورف خطوواب 

حووال ، والتقود ر   ب  قبوول النصووب  «مبدموا»حورف اسووتثناء نال علوى الحصوور  «إب»فاعول  قبوول 

 على ال رفية اسم المكان فى حال مل األحوال إب فى حال وون  مبدما.

مضواف إليو   «دواتالج»و خبر لمبتدأ محذوف ، أو و لوك نحوو ، ونحوو مضواف ،  «نحو»( 2)

الووواو عاطفووة ، مووا   اسووم موصووول معطوووف علووى  «ومووا»معطوووف علووى الجدووات  «والمقووان ر»

فعل ما  مبنى للمجدول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  «صي »الجدات 

جوار ومجورور  «مول الفعول» عون إلى ما ، والجملوة مول الفعول ونائوب الفاعول ب محول لدوا صولة 

جوار  «مول رموى»جار ومجرور متعلظ بمحوذوف خبور لمبتودأ محوذوف  «ومرمى»بصي  متعلظ 

ومجوورور متعلووظ بمحووذوف حووال موول مرمووى ، ويقوود ر الكووالم   و لووك وووائل ومرمووى حووال وونوو  

 موخو ا مل مصدر رمى.

( أنت يعلم أن الفعل  دل بالوضع على شيويل ، أحدهما الحد  ، وثانيدما الوزمل ، و ودل علوى 3)

دبلة ابلتزام   ألن ول حد   قع فى الخارج ب بود أن  كوون وىوعو  فوى مكوان موا ، فلموا المكان ب

وانت نبلة الفعل على الزمان ألن  أحد جزءو معنوا  الوضوعى ىووو علوى نصوب ظورف الزموان 

بنوعي  المبدم والمختص ، ولما وانت نبلت  على المكان بابلتزام ب بالوضع لم  قوو علوى نصوب 

ء الدالة على المكان ، بل يعودو إلوى الموبدم منو  لكونو  ناب عليو  فوى الجملوة ، وإلوى جميع األسما

 اسم المكان الموخو  مل ماني  ، لكون  بالن ر إلى المانة ىوو الدبلة على هذا النوع.
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، أو  «سورت  ووم الجمعوة»أو مختصوا   إموا باضوافة ، نحوو  «لح ة ، وسواعة

 .«سرت  وميل»ن ، نحو أو بعد «سرت  وما طو ال»بوصف نحو 
وأمووا اسووم المكووان فووال  قبوول النصووب منوو  إب نوعووان   أحوودهما   المووبدم ، 

مووا صووي  موول المصوودر بشوورط  الووذو سوونذور  ، والمووبدم والجدووات  والثووانى  

ونحوو  «وأموام ، وخلوف [و مويل ، وشومال]فوّ ، ويحت ، » ، نحو   [الّستّ ]
جلسوت »يقوول    (1) «د ، وبر ودبلوة ، وميل ، وفرس»هذا ، والمقان ر ، نحو 

 فتنصبدما على ال رفية. «فوّ الدّار ، وسرت بلوة

ـ  فشرط نصب  «مجله ز د ، ومقعد »وأما ما صي  مل المصدر ، نحو 
ىعودت مقعود ز ود ، وجلسوت مجلوه »أن  كون عاملو  مول لف و  ، نحوو ـ  ىياسا

ت فوى جلسو»فلوو ووان عاملو  مول بيور لف و  يعويل جوّر  بفوى ، نحوو    «عمرو

 إب شذو ا. «جلست مرمى ز د»  فال يقول    «مرمى ز د
هووو منّووى مقعوود القابلووة ، ومزجوور الكلووب ، »وممووا ورن موول  لووك ىووولدم   

أو   وائل مقعد القابلة ، وفى مزجر الكلب ، ومناط الثر وا ،  (2) «ومناط الثر ّا

 «ثر واهو منّى فى مقعود القابلوة ، وفوى مزجور الكلوب ، وفوى منواط ال»والقياس 
 ولكل نصب شذو ا ، وب  قاس علي  ، خالفا للكسائى ، وإلى هذا أشار بقول   

__________________ 

فسورها المتقودمون بالبواع مائوة بواع ، والبواع   ـ  بفوت  الغويل المعجموة وسوكون الوالمـ  ( الغلوة1)

ة برميوة سودم ، مقدار ما بيل أصابع  د ك إ ا مودنيدما محوا  تيل لصودرك ، وموندم مول ىودر الغلوو

ومندم مل ىدرها بثلثمائة  راع ، والميل   عشر بلوات ، فدو ألف بواع ، والفرسود   ثالثوة أميوال 

 ، والبر د   أربعة فراسد.

 ر دون أن  ىر ب وقرب مكان ىعون القابلة عنود وبنة  «فالن منى مقعد القابلة»(  قول العرب 2)

 ر دون أن  بعيد وبعود المكوان الوذو يزجور  «الكلبفالن منى مزجر »المرأة مل المرأة. و قولون 

 ر ودون أنو  فوى مكوان بعيود وبعود  «فالن منى مناط الثر ا»إلي  الكلب. و ران بدذا الذم ، و قولون 

الثر ا عمل  روم أن  تصول بدوا ، وهوذا ونا وة عول عودم إنراوو  فوى الشورف والرفعوة ،  عنوى أنو  

 فر د فى شرف  ورفعة ىدر .
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 مقيسووووووووا أن  قووووووووع  شوووووووورط وووووووووون  او

(1)ظرفوووا لموووا فوووى أصووول  معووو  اجتموووع    
 

  

أو   وشرط وون نصب ما اشتّظ مل المصدر مقيسا   أن  قوع ظرفوا لموا 
اجتمع معو  فوى أصول  ، أو   أن  نتصوب بموا  جامعو  فوى ابشوتقاّ مول أصول 

فى ابشتقاّ مل الجلووس   فوصولدما  «مجله»بـ  «جلست»واحد ، ومجامعة 

 .«لوسالج»واحد ، وهو 
وظاهر والم المصنف أن المقان ر وما صي  مول المصودر مبدموان   أموا 

وإن وانووت ـ  المقووان ر فمووذهب الجمدووور أندووا موول ال ووروف المبدمووة   ألندووا
فدى مجدولة الصفة ، و هب األستا  أبو علوى الشولوبيل إلوى ـ  معلومة المقدار

وأما موا صوي  مول  المبدمة   ألندا معلومة المقدار ، [ال روف]أندا ليست مل 

جلسووت »ومختّصووا ، نحووو  «جلسووت مجلسووا»المصوودر فيكووون مبدمووا ، نحووو 
 .«مجله ز د

مشووتظ موول رمووى ، ولوويه هووذا علووى  «مرمووى»وظوواهر والموو  أ ضووا أن 

 مذهب البصر يل   فان مذهبدم أن  مشتظ مل المصدر ، ب مل الفعل.
  نتصوب بـ  وهو   ما لو  أىطوار يحو و ـ  وإ ا يقرر أن المكان المختص

 ونصب «نخل ، وسكل»ظرفا ، فاعلم أنّ  سمع نصب وّل مكان مختص مع 
__________________ 

 « ا»و مضوواف إليوو  ، ووووون مضوواف ،  «وووون»و مبتوودأ ، وشوورط مضوواف ،  «وشوورط»( 1)

 «أن»خبوور الكووون النوواىص  «مقيسووا»مضوواف إليوو  ، موول إضووافة المصوودر النوواىص إلووى اسووم  

نصوب بون ، وسكن  للوىف ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  جووازا فعل مضارع م « قع»مصدر ة 

ومنصوبدا فوى يوو ول  «أن»و يقد ر  هو  عون إلى  ا الذو هو إشارة للموخو  مل مصدر الفعل ، 

جوار ومجورور متعلوظ بقولو   «لموا»حال مل فاعل  قوع المسوتتر فيو   «ظرفا»مصدر خبر المبتدأ 

جووار ومجوورور وظوورف ، متعلقووان بوواجتمع  « فووى أصوول  ، معوو»أو بمحووذوف صووفة لوو   «ظرفووا»

فعل ما  ، وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلوى موا الموصوولة  «اجتمع»اآليى 

 المجرور محال بالالم. «ما»، والجملة مل اجتمع وفاعل  ب محل لدا صلة 
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 «نخلوت البيوت ، وسوكنت الودار ، و هبوت الشووم»، نحو  « هب»مع  «الشوم»

ف الناس فى  لك   فقيول   هوى منصووبة علوى ال رفيوة شوذو ا ، وىيول   واختل
فحذف حورف  «نخلت فى الدار»منصوبة على إسقاط حرف الجر ، واألصل 

وىيوول   منصوووبة علووى التشووبي   «مووررت ز وودا»الجوور   فانتصووب الوودار ، نحووو 

 .(1)بالمفعول ب  
* * * 

__________________ 

 ل للنحاة  ور الشارح مندا ثالثة  ( فى هذ  المسولة أربعة أىوا1)

أن هذ  ال روف المختصة منصوبة على ال رفيوة وموا انتصوب ال ورف المكوانى  (األول)

المبدم عليدا ، إب أن  لك شا  ب  قاس علي  ، وهو مذهب المحققيل مل النحواة ، ونسوب  الشولوبيل 

 للجمدور ، وصحح  ابل الحاجب

ى إسقاط حرف الجر ،  عنى على الحوذف واإل صوال أن هذ  األسماء منصوبة عل (الثانى)

   (159وان ر الشاهد رىم )فى ىول الشاعر  «الطر ظ»، وما انتصب 

 لوووووووووودن بدووووووووووّز الكووووووووووّف  عسوووووووووول متنوووووووووو  

 فيوووووووو  ومووووووووا عسوووووووول الّطر ووووووووظ الثّعلووووووووب    

  
 وهذا مذهب الفارسى ، ومل العلماء مل  نسب  إلى سيبو   ، وىد اختار  ابل مالك.

ألسوماء منصووبة علوى التشوبي  بوالمفعول بو  ، و لوك ألندوم شوبدوا الفعول أن هذ  ا (الثالث)

القاصور بالفعوول المتعوودو ، ومووا نصووبوا ابسووم بعوود الصووفة المشووبدة التووى ب يؤخووذ إب موول مصوودر 

 الفعل القاصر ، وهذا إنما  تم لو أن األفعال التى ينصب بعدها هذ  األسماء وانت ولدا ىاصرة.

ء منصوبة على أندا مفعول ب  حقيقة ، وعللوا هوذا القوول بوون نحوو أن هذ  األسما (الرابع)

 تعدو بنفس  يارة وبحرف الجر يارة أخرو ، ووثرة األمر ل في  يدل على أن ول واحود  «نخل»

مندما أصل ، وهذا أ ضا  تج  لو أن جميع األفعال التى ينصب بعدها هذ  األسماء وانت مول هوذا 

مموا لو  حالتوان يسواويا فوى وثورة الوورون ، بخوالف  «نخل»ل بنحو النوع   إب أن  خص هذا القو

 .« هب»نحو 
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 مووووووا  وووووورو ظرفووووووا وبيوووووور ظوووووورف و

(1)فووووووذاك  و يصووووووّرف فووووووى العوووووورف    
 

  

 بيوووووور  و التّصووووووّرف   الّووووووذو لووووووزم و

(2)ظرفيّوووووووة أو شوووووووبددا مووووووول الكلوووووووم    
 

  

 نقسووم اسووم الزمووان واسووم المكووان إلووى   متصوورف ، وبيوور متصوورف   

ووـ  مل ظرف الزمان أو المكان   ما استعمل ظرفا وبير ظورف ،فالمتصرف 
 « وم ، ومكان»

__________________ 

فعوول مضووارع مبنووى للمجدووول ، ونائووب الفاعوول  « وورو»اسووم موصووول مبتوودأ أول  «ومووا»( 1)

مفعووول ثووان  «ظرفووا»ضومير مسووتتر فيوو  جوووازا يقود ر  هووو  عووون إلووى مووا ، وهوو المفعووول األول 

 «السوابظ» «ظرفوا»معطووف علوى ىولو   «وبيور»ب محل لدوا صولة الموصوول  ليرو ، والجملة

 « و»الفواء زائودة ، واسوم اإلشوارة مبتودأ ثوان  «فوذاك»مضواف إليو   «ظرف»و وبير مضاف ، 

خبر المبتدأ الثانى ، والجملة مل المبتدأ الثانى وخبر  فى محل رفوع خبور المبتودأ األول ، وز ودت 

 «يصورف»و لمبتدأ موصول  شب  الشرط فى عموم  ، و و مضاف ، الفاء فى جملة الخبر ألن ا

 جار ومجرور متعلظ بتصرف. «فى العرف»مضاف إلي  

 «التصوورف»و مضوواف إليوو  ، و و مضوواف ،  « و»و مبتوودأ ، وبيوور مضوواف ،  «وبيوور»( 2)

فعول موا  ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو   «لزم»اسم موصول   خبر المبتدأ  «الذو»مضاف إلي  

 «ظرفيوة»يقد ر  هوو  عوون إلوى الوذو ، والجملوة مول لوزم وفاعلو  ب محول لدوا صولة الوذو  جوازا

معطوووف علووى مفعووول لفعوول محووذوف يقوود ر    أو لووزم ظرفيووة أو  «أو شووبددا»مفعووول بوو  للووزم 

المووذوور فووى البيووت   إ   صووير  «ظرفيووة»شووبددا ، ولوويه  جوووز أن  كووون معطوفووا علووى ىولوو  

ا  لزم ال رفيوة وحودها ، ومنو  الوذو لوزم شوب  ال رفيوة وحودها ، حاصل المعنى أن مل ال رف م

والقسووم األول صووحي  ، والقسووم الثووانى علووى هووذا الووذو  فيوود  ظوواهر البيووت بيوور صووحي  ، وإنمووا 

الوذو  لوزم ال رفيوة وحودها وب  فارىدوا   وهوو  الصحي  أن ال رف  نقسم إلى ىسميل   أحدهما  

لوذو  لوزم األمور ل ال رفيوة وشوبددا ، نعنوى أنو  إ ا فوارّ نوع مل بير المتصرف ، وثانيدموا   ا

جوار ومجورور  «مول الكلوم»ال رفية لوم  فوارّ شوبددا ، وهوو النووع اآلخور مول بيور المتصورف 

 .«بير  و التصرف»متعلظ بلزم أو بشب  أو بمحذوف حال مل 
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،  «سوورت  ومووا وجلسووت مكانووا»فووان ووول واحوود مندمووا  سووتعمل ظرفووا ، نحووو 

وفوواعال ،  « وووم الجمعووة  وووم مبووارك ، ومكانووك حسوول»دأ ، نحووو و سووتعمل مبتوو
 .«جاء  وم الجمعة ، واريفع مكانك»نحو 

إ ا  «سحر»وبير المتصرف هو   ما ب  ستعمل إب ظرفا أو شبد  نحو 

، فوان لوم يوورن  مول  ووم بعينوو  فدوو متصوّرف ، وقولوو   (1)أرنيو  مول  ووم بعينوو  
ْين) يعالى   فكول  «جلسوت فووّ الودار»نحوو  «فوّ»و  (اُهْم بَِسَحرٍ إِالَّ آَ  لُوٍط نَجَّ

 .(2)ب  كون إب ظرفا  «سحر   وفوّ»واحد مل 

والموران بشوب  ال رفيوة أنو   «[ولدن]عند »والذو لزم ال رفية أو شبددا 
خرجوت مول »، نحوو  «مول»بوـ  ب  خرج عول ال رفيوة إب باسوتعمال  مجورورا

، وىوول  «خرجت إلوى عنود »فال  قال  «مل»بـ  إب «عند»وب يجّر  «عند ز د

 .(3)خطو  «خرجت إلى عند »العامة   
__________________ 

إ ا  «سووحر»( مثول الشووارح لل وورف الووذو ب  فووارّ النصووب علووى ال رفيووة بمثوواليل   أحوودهما 1)

والتمثيول بو  لدوذا النووع مول ال ورف  «فووّ»أرنت ب  سحر  وم معيل ، وهذا صحي  ، وثانيدما 

، بوول الصووواب أنوو  موول النوووع الثووانى الووذو لووزم ال رفيووة أو شووبددا ، بوودليل مجيووو  بيوور صووحي  

 وفى   ات أخر. (فََخرَّ َعلَْيِهُم السَّْقُف ِمْن فَْوقِِهمْ )مجرورا بمل فى ىول  يعالى   

ظورفيل للزموان  «عوو »و  «ىو »ومل ال روف التوى ب يفوارّ النصوب علوى ال رفيوة 

تقبل ، وهمووا خاصووان بووالوىوع بعوود النفووى أو شووبد  ، ومندووا أ ضووا أولدمووا للماضووى وثانيدمووا للمسوو

إ ا استعملت  بمعنى مكان ، وما يقول   خذ هذا بدل هوذا ، ومندوا أ ضوا ال وروف المروبوة  «بدل»

 «بينمووا»و  «بينووا»وقولووك   أنووا أزورك صووباح مسوواء ، ومنزلتووك عنوودنا بوويل بوويل ، ومندووا أ ضووا 

عوودهما وجعلتدمووا خبوور ل عنوو  ، فدمووا مبنيووان علووى الضووم أو إ ا رفعووت مووا ب «مووذ ، ومنووذ»ومندووا 

 السكون فى محل نصب وق  وعو .
 فونخلوا حتى على ظرف «تى متىح»( ىد ىال العرب الموثوّ بعربيتدم   2)
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 ىوووووود  نوووووووب عووووووول مكووووووان مصووووووودرو

(1) اك فوووووى ظوووووورف الّزموووووان  كثوووووور و   
 

  

أو  «دجلست ىرب ز و» نوب المصدر عل ظرف المكان ىليال ، وقولك 

وأىيم المضاف إلي  مقام  ،  «مكان»  مكان ىرب ز د ، فحذف المضاف وهو 

فوووعرب باعرابوو  ، وهووو النّصووب علووى ال رفيووة ، وب  نقوواس  لووك   فووال يقووول 
 ير د مكان جلوس . « ييك جلوس ز د»

 ييوك طلووع الشومه ، »و كثر إىامة المصدر مقام ظرف الزموان ، نحوو 

واألصول   وىوت طلووع الشومه ، ووىوت ىودوم  «وىدوم الحاّج ، وخوروج ز ود
الحاج ، ووىت خروج ز د   فحذف المضاف ، وأعرب المضاف إلي  باعراب  

 .(2)وهو مقيه فى ول مصدر 
__________________ 

الجوارة علوى ظورف الزموان والمكوان ،  «إلوى»فونخلوا  «إلى متى»و  «إلى أ ل»الزمان وىالوا   

مول  «متى»الجارة على لفظ  «حتى»عنى هذا أن   ص  لنا إنخال وهذا شا  مل جدة القياس ، وم

موول بوويل جميووع  «أ وول»ولفووظ  «متووى»الجووارة علووى لفووظ  «إلووى»بوويل أسووماء الزمووان ، وإنخووال 

 ال روف ، ايباعا لدم ، وب  جوز القياس على شىء مل  لك.

جووار ومجوورور متعلووظ بينوووب  «عوول مكووان»فعوول مضووارع  « نوووب»حوورف يقليوول  «وىوود»( 1)

الواو لالستوناف ، واسم اإلشوارة مبتودأ ، والكواف حورف خطواب  «و اك»فاعل  نوب  «مصدر»

مضواف إليو   «الزموان»و جار ومجرور متعلوظ بيكثور اآليوى ، وظورف مضواف ،  «فى ظرف»

فعل مضارع ، وفاعل  ضمير مستتر في  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى  اك ، الجملوة مول  « كثر»

 خبر المبتدأ.  كثر وفاعل  فى محل رفع

واحودا مموا  نووب عول ال ورف ، وهوو المصودر ، بويل أن نيابوة ـ  يبعوا للنواظمـ  (  ور الشارح2)

بحيث  جوز لك أن ينيب موا شووت مول المصوانر عول ظورف ـ  المصدر عل ظرف الزمان مقيسة

وأن نيابت  عل ظرف المكان سوماعية  جوب أب يسوتعمل منو  إب ورن عول العورب ، وىود ـ  الزمان

 قى علي  أشياء ينوب عل ال رف زمانيا أو مكانيا  ب
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.................................................................................. 
__________________ 

بحثوت عنوك وول مكوان ، »مضافيل إلى ال رف ، نحو  «ول»ولفظ  «بعض»األول   لفظ 

فوى ـ  بعض وول بحسب ما يضافان إلي  ، وىد مضى و لك مل جدة أن ولمتى «وسرت ول اليوم

 أندما  نوبان عل المصدر فى المفعولية المطلقة.ـ  باب المفعول المطلظ

 .«سرت طو ال شرىى القاهرة»الثانى   صفة ال رف ، نحو 
صوومت ثالثووة أ ووام ، وسوورت ثالثووة عشوور »الثالووث   اسووم العوودن المميووز بووال رف ، نحووو 

 .«فرسخا
 فى ىول الشاعر   «أحقا»معينة ينوب عل اسم الزمان ، نحو الرابع   ألفاظ 

 حقّووووووووووا عبووووووووووان هللا أن لسووووووووووت صووووووووووانراأ

 ب وارنا إّب علوووووووووووووووووووووووووّى رىيوووووووووووووووووووووووووب و   

  
 وفى نحو ىول اآلخر  

 أحقّووووووووووووووووووا أن جيرينوووووووووووووووووووا اسوووووووووووووووووووتقلّوا

 فنيّتنووووووووووووووووووووووا ونيّووووووووووووووووووووووتدم فر ووووووووووووووووووووووظ    

  
 وفى نحو ىول اآلخر  

 أحقّوووووووا بنوووووووى أبنووووووواء سووووووولمى بووووووول جنووووووودل 

 سووووووووووو  المجووووووووووواله يدووووووووووودّنوم إ ّووووووووووواو و   

  
 وفى نحو ىول اآلخر  

 حقّا أن أخطلكم هجانىأ

* * * 
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 المفعول مع 

  نصوووووب يوووووالى الوووووواو مفعووووووب معووووو  

 (1) «سيرو والّطر وظ مسورع »فى نحو    
  

 بموووووووا مووووووول الفعووووووول وشوووووووبد  سوووووووبظ 

   
 ا النّصووب ، ب بووالواو فووى القووول األحووّظ 

(2)
 

  

 و بمعنى مع.المفعول مع  هو   ابسم ، المنتصب ، بعد وا
 والناصب ل  ما يقدم    مل الفعل ، أو شبد .

أو   سوويرو مووع الطر ووظ ،  «سوويرو والطر ووظ مسوورعة»فمثووال الفعوول 

 فالطر ظ منصوب بسيرو.
أعجبنووووى سوووويرك »و ،  «ز وووود سووووائر والطر ووووظ»ومثووووال شووووب  الفعوووول 

 فالطر ظ   منصوب بسائر وسيرك. «والّطر ظ

و ، وهو بير صحي    ألن وول وزعم ىوم أن الناصب للمفعول مع  الوا
 حرف اختصّ 

__________________ 

و نائووب فاعوول  نصووب ، ويووالى مضوواف  «يووالى»فعوول مضووارع مبنووى للمجدووول  « نصووب»( 1)

ظوورف متعلووظ بقولوو   مووع   «معوو »حووال موول نائووب الفاعوول  «مفعوووب»مضوواف إليوو   «الووواو»

تعلوظ بمحوذوف خبور جوار ومجورور م «فى نحوو»ومع مضاف والضمير مضاف إلي   «مفعوب»

فعوول أموور ، و واء المخاطبووة فاعوول ،  «سويرو»لمبتودأ محووذوف ، والتقود ر   و لووك وووائل فوى نحووو 

حووال موول  وواء  «مسوورعة»مفعووول معوو   «والطر ووظ»والجملووة فووى محوول جوور باضووافة نحووو إليدووا 

 المخاطبة فى ىول  سيرو.

ور متعلوظ بقولو  جوار ومجور «مول الفعول»جار ومجرور متعلظ بمحذوف خبور مقودم  «بما»( 2)

الووواو عاطفووة ، وشووب    معطوووف علووى الفعوول ، وشووب  مضوواف والضوومير  «وشووبد »سووبظ اآليووى 

فعوول مووا  ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  جوووازا يقوود ر  هووو  عووون إلووى مووا  «سووبظ»مضوواف إليوو  

اسم إشارة مبتدأ موؤخر  « ا»المجرورة محال بالباء  «ما»الموصولة ، والجملة ب محل لدا صلة 

جوووار  «بوووالواو»حووورف عطوووف  «ب»بووودل أو عطوووف بيوووان أو نعوووت بسوووم اإلشوووارة  «صوووبالن»

 «األحوظ»جوار ومجورور متعلوظ بقولو  النصوب السوابظ  «فى القول»ومجرور معطوف على بما 

 نعت للقول.
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بابسم ولم  كل والجزء من    لم  عمول إب الجوّر ، وحوروف الجور ، وإنموا ىيول 

األلف والالم   فاندا اختصت بابسوم ولوم  احترازا مل «ولم  كل والجزء من »
موررت »يعمل في  شيوا   لكوندا والجزء من  ، بدليل يخّطى العامل لدا ، نحوو 

 «بالغالم

أن  «فووى نحووو سوويرو والطر ووظ مسوورعة»و سووتفان موول ىووول المصوونف 
المفعول مع  مقيه فيما وان مثل  لك ، وهو   ول اسم وىع بعد واو بمعنى مع 

 .(1)هو الصحي  مل ىول النحو يل  [هذاو ]أو شبد  ، ، ويقدّم  فعل 

أن عاملو  ب بودّ أن  «بما مل الفعول وشوبد  سوبظ»ووذلك بفدم مل ىول    
 وهذا بايفاّ ، أّما يقدّم  على مصاحب  «والنيل سرت» تقدّم علي    فال يقول   

 .(2)ففي  خالف ، والصحي  منع  ـ  «سار والنيل ز د»نحو ـ 
__________________ 

المشوابدة فيموا  وور ، وفوى  «إلودـ  مقيه فيما وان مثل  لك»(  ر د الشارح بالمماثلة فى ىول  1)

 وون ابسم الذو بعد الواو مما ب  ص  عطف  على ما ىبل الواو.

وىد اختلف النحاة فى هذ  المسولة   فذهب الجمدوور إلوى أن وول اسوم وىوع بعود واو المعيوة 

شبد  ، ولم  ص  عطف  على ما ىبل  ، فان   كون مفعوب مع  ، و هوب  وسبقت  جملة  ات فعل أو

ابل جنى إلى أن  ب  جوز أن  كون مفعوب مع  إب إ ا وان بحيوث  صو  عطفو  علوى موا ىبلو  مول 

جد  المعنى ، والصحي  ما  هب إلي  الجمدوور   ألنو  ىود ورن عوندم موا ب  حصوى مول الشوواهد 

بمعنى اريفع الماء حتوى صوار ـ  الطر ظ ، واستوو الماء والخشبةنثرا ون ما ، وىولدم   سرت و

 مل بير ضرورة وب ملجىء ما ،  قطع بذلك.ـ  الماء مع الخشبة فى مستوو واحد
فوذهب ابول جنوى  ؟( اختلف النحاة فى يقد م المفعوول معو  علوى مصواحب    أ جووز أم ب  جووز2)

وبيوور  أنوو  اسووتدل علووى  «الخصووائص»  إلووى أن  لووك جووائز ، والووذو  ؤخووذ موول والموو  فووى وتابوو

جووواز  بووومر ل ، أولدمووا أن المفعووول معوو   شووب  المعطوووف بووالواو ، والمعطوووف بووالواو  جوووز 

 يقد م  على المعطوف علي    فتقول   جاء وز د عمرو ، وما ىال الشاعر  

 أب  ووووووووووووا نخلووووووووووووة موووووووووووول  ات عوووووووووووورّ 

 الّسوووووووووالم ـ  ورحموووووووووة هللاـ  عليوووووووووك   
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 نصووب  «ويووف»م أو اسووتفدا «مووا»بعوود و

(1)بفعووول ووووون مضووومر بعوووض العووورب    
 

  

أن  سبق  فعل أو شبد  ، وما يقدّم يمثيل  ، وسمع مل  [مع ]حّظ المفعول 

ابستفداميتيل مول بيور أن  لفوظ بفعول  «ويف»و  «ما»والم العرب نصب  بعد 

، 
__________________ 

أنوو  ورن عوول العوورب المحووتج  والشووىء إ ا أشووب  الشووىء أخووذ حكموو  ، وثووانى ابسووتدبليل

بكالمدم يقد م المفعول مع  على مصاحب  وما فى ىول  ز ود بول الحكوم الثقفوى مول ىصويدة  عايوب 

 فيدا ابل عم   
 جمعوووووووووووت وفحشوووووووووووا بيبوووووووووووة ونميموووووووووووة

 ثووووووال  خصووووووال لسووووووت عندووووووا بمرعوووووووو    

  
واو المعيوة ، وابسوم بعود  منصووب علوى أنو  مفعوول  «وفحشوا»فزعم أن الوواو فوى ىولو  

 ع  ، ومل  لك أ ضا ىول بعض الفزار يل ، وهو مل شعراء الحماسة  م
 أونيووووووووووووو  حووووووووووووويل أنان ووووووووووووو  ألورمووووووووووووو  

 ب ألقّبوووووووووووووووووو  والّسوووووووووووووووووووءة اللّقبوووووووووووووووووواو   

  
واو المعية ، وابسم بعدها منصووب علوى أنو  مفعوول  «والسوءة»فزعم أن الواو فى ىول  

 ب ألقب  اللقبا والسوءة.وأصل الكالم عند    و «اللقبا»مع  يقدم على مصاحب  وهو ىول  
وليه ما  هب إلي  ابل جنى بسد د ، وب موا اسوتدل بو  صوحي  ، أموا يشوبي  المفعوول معو  

بالمعطوف فلول سلمنا ل  شبد  ب  لوم نسولم أن المعطووف  جووز أن  تقودم علوى المعطووف عليو  ، 

د م المعطوووف بوول وونوو  يابعووا  نووانو بووون  لووك ممتنووع ، فومووا البيووت الووذو أنشوود  شوواهدا علووى يقوو

فضرورة أو مؤول ، وأما البيتان اللوذان أنشودهما علوى جوواز يقود م المفعوول معو  علوى مصواحب  

 فبعد يسليم صحة الروا ة  جوز أن يكون الواو فيدما للعطف وىدم المعطوف ضرورة.
ىصد لف و    مضواف  «ما»و اآليى ، وبعد مضاف ،  «نصب»ظرف متعلظ بقول   «وبعد»( 1)

 «ويوف»عاطفوة  «أو»مضاف إلي  مل إضافة الدال إلى المدلول  «استفدام»و مضاف إلي  ، وما 

جوار ومجورور متعلوظ بنصوب ، وفعول  «فعول موا  بفعول «نصوب»السابظ  «ما»معطوف على 

فاعل نصوب ، وبعوض مضواف ،  «بعض»نعت لفعل  «مضاف إلي  مضمر «وون»و مضاف ، 

 مضاف إلي . «العرب»و 
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فخرجو  النحو وون  «ويف أنت وىصوعة مول ثر ود»و  «(1)ما أنت وز دا »نحو 

ما يكون وز ودا ،  على أن  منصوب بفعل مضمر مشتّظ مل الكون ، والتقد ر  
 «يكوووون»بوووـ  منصووووبان وويوووف يكوووون وىصوووعة مووول ثر ووود ، فز ووودا وىصوووعة  

 المضمرة.

* * * 

 العطوووف إن  مكوووول بوووال ضووووعف أحووووّظ و

(2)النّصووب مختووار لوودو ضووعف النّسووظ و   
 

  
__________________ 

 ( ومل  لك ىول أسامة بل الحار  بل حبيب الدذلى  1)

 مووووووووووا أنووووووووووت والّسووووووووووبر فووووووووووى متلووووووووووف 

  بووووووووووووووووووووّرح بالووووووووووووووووووووذّور الّضوووووووووووووووووووواب    

  
على أن  مفعول مع  مل بيور أن  «السير»حيث نصب  «ما أنت والسير»الشاهد فى ىول  

  تقدم  فعل ، ومل  لك ىول اآلخر ، وهو مل شواهد سيبو    
 ك  ووووووووووووابل حجوووووووووووول أيوعووووووووووودنى بقوموووووووووووو

 أشوووووووووووووووووووابات  خوووووووووووووووووووالون العبوووووووووووووووووووانا   

  

 بمووووووووا جّمعووووووووت موووووووول حضوووووووول وعموووووووورو

  ؟مووووووووووا حضوووووووووول وعموووووووووورو والجيوووووووووواناو   
  

علوى أنو  مفعوول معو  مول  «الجيوان»حيوث نصوب  «وما حضل والجيوانا»الشاهد فى ىول  

 بير أن  تقدم علي  فعل أو شبد .
مثول  لوك رفوع موا بعود  ومع ورون  لك فى والم العرب المحتج ب  فان  ىليول ، والكثيور فوى

 الواو على أن  معطوف على ما ىبل  ، وما ىال ز ان األعجم  
 يكلّفنوووووووووووووى سوووووووووووووو ظ التّمووووووووووووور جووووووووووووورم 

  ؟موووووووووووا جووووووووووورم وموووووووووووا  اك الّسوووووووووووو ظو   
  

 ووما ىال أوس بل حجر  
 عوووووووودنت رجوووووووواب موووووووول ىعوووووووويل يفّجسووووووووا

  ؟فموووووووا ابووووووول لبينوووووووى والوووووووتّفّجه والفخووووووور   
  
   ووما ىال المخبل  دجو الزبرىان بل بدر
  وووووووووووووا زبرىووووووووووووووان أخوووووووووووووابنى خلووووووووووووووف 

  ؟والفخوووووورـ  و ووووووب أبيووووووكـ  مووووووا أنووووووت   
  

 فعل مضارع فعل الشرط ، « مكل»شرطية  «إن»مبتدأ  «والعطف»( 2)
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 النّصووووب إن لووووم  جووووز العطووووف  جووووب و

(1)أو اعتقووووود إضووووومار عامووووول يصوووووب    
 

  

ابسم الواىع بعد هذ  الواو   إما أن  مكل عطف  على ما ىبل  ، أوب ، فان 

 مكل عطف  فاما أن  كون بضعف ، أو بال ضعف.أ

ونت أنوا وز ود »فان أمكل عطف  بال ضعف فدو أحّظ مل النصب ، نحو 
عطفا على المضمر المتصل أولى مل نصوب  مفعووب  «ز د»فرفع  «واألخو ل

مع    ألن العطف ممكل للفصل ، والتشر ك أولى مول عودم التشور ك ، ومثلو  

 أولى مل نصب . «وعمر»فرفع  «سار ز د وعمرو»
   (2)وإن أمكل العطف بضعف فالنصب على المعية أولى مل التشر ك 

__________________ 

الباء حرف جر ، وب   اسم بمعنى بيور مجورور بالبواء ،  «بال ضعف»وجواب الشرط محذوف 

وىود ظدور إعرابو  علوى موا بعود  بطر وظ العار وة ، وب مضواف وضوعف   مضواف إليو  مجورور 

قدرة على  خور  منوع مول ظدورهوا اشوتغال المحول بحرووة العار وة ، والجوار والمجورور بكسرة م

خبووور المبتووودأ ، وجملوووة الشوورط وجوابووو  معترضوووة بووويل المبتووودأ وخبووور   «أحوووظ»متعلووظ بووويمكل 

 «ضووعف»و ظوورف متعلووظ بمختووار ، ولوودو مضوواف  «لوودو»مبتوودأ وخبوور   «والنصووب مختووار»

 ف إلي .مضا «النسظ»و مضاف إلي  ، وضعف مضاف ، 

فعوول مضووارع فعوول الشوورط  « جووز»نافيووة جازمووة  «لووم»شوورطية  «إن»مبتوودأ  «النصووب»( 1)

فعول مضوارع وفاعلو  ضومير مسوتتر  « جوب»فاعل  جز ، وجوواب الشورط محوذوف  «العطف»

أو    «أو اعتقوود»فيو  جووازا يقوود ر  هوو  عوون إلووى النصوب. والجملوة فووى محول رفوع خبوور المبتودأ 

مفعوول بو   «إضومار»ر ، وفاعل  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت عاطفة ، اعتقد   فعل أم

فعول مضوارع مجوزوم فوى جوواب  «يصوب»مضواف إليو   «عامول»و بعتقد ، وإضمار مضاف 

ـ  األمر الذو هو اعتقد ، و جووز أن  كوون  جوب جوواب الشورط ، ويكوون جملوة الشورط وجوابو 

 فى محل رفع خبر المبتدأ.ـ  على هذا

و ب  تووويى معوو  العطووف إمووا أن  كووون لف يووا   أو عائوودا إلووى اللفووظ بحسووب مووا ( الضووعف الووذ2)

يقتضي  صناعة اإلعراب ، وإما أن  كون معنو ا. وىد مثول الشوارح للضوعف اللف وى ، ولوم  مثول 

لووو »للضووعف المعنوووو   أو الووذو  رجووع إلووى مووا  ر وود المووتكلم موول المعنووى ، وموول أمثلتوو  ىووولدم 

 وبيان  أنك لو عطفت الفصيل «عدايروت الناىة وفصيلدا لرض
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أولى مل رفع     «ز د»  فنصب  «سرت وز دا»لسالمت  مل الضعف ، نحو 

 لضعف العطف على المضمر المرفوع المتصل بال فاصل.
وإن لم  مكل عطفو  يعويّل النصوب   علوى المعيّوة ، أو علوى إضومار فعول 

 ، وقول    [ ليظ ب ]
 ـ (166)

 علفتدا يبنا وماء بارنا**
__________________ 

على الناىة لصار المعنى أن رضاع الفصيل للناىة متسبب عل مجرن يروك إ اهموا ، ولويه ووذلك 

يعنووى ـ  ، فيلزمووك أن يجعوول التقوود ر علووى العطووف   لووو يروووت الناىووة ويروووت فصوويلدا  رضووعدا

  لوو لرضوعدا ، فوموا نصوب هوذا علوى أنو  مفعوول معو  فيصوير بو  المعنوى ـ   تمكل مل رضاعدا

يروت الناىة مع فصيلدا لرضعدا ، وهذا صحي  مؤن إلى المقصون   ألن المعيوة  وران بدوا المعبوة 

حسا ومعنى   فالتكلف الوذو اسوتوجب  العطوف لتصوحي  المعنوى هوو الوذو جعلو  ضوعيفا ، ومثلو  

 ىول الشاعر  

 إ ا أعجبتووووووك الوووووودّهر حووووووال موووووول امووووووروء

 فدعوووووووووووو  وواووووووووووووول أموووووووووووور  واللّياليووووووووووووا   

  
لكنت محتاجا إلى يقود ر   واوول أمور  لليوالى وواوول  «أمر »على  «الليالى»فت إ  لو عط

الليالى ألمر  ، فوموا جعول الوواو بمعنوى موع ونصوب ابسوم علوى أنو  مفعوول معو  فوال  حووج إلوى 

 شىء.
هذا البيت مل الشواهد التى لم  ذور العلماء نسبتدا إلى ىائل معيل ، وىد اختلفووا فوى يتمتو  ـ  166

 ر بعضدم أن الشاهد صدر بيت ، وأن يمام     فيذو

 حتّى شتت هّمالة عيناها**

 و رو   العالمة الشيرازو عجز بيت ، و روو ل  صدرا هكذا  
 لّما حططت الّرحل عندا وارنا**

اسوم مبالغووة موول  «همالووة»وهموا بمعنووى واحود  «بوودت» وروو فووى مكانو   «شووتت»اللغوة   

 هملت العيل   إ ا اندمرت بالدموع.
ظواهر  أنوو   «وموواء»مفعوول ثوان  «يبنووا»فعوول وفاعول ومفعوول أول  «علفتدوا»إلعوراب   ا

 صفة للمعطوف. «بارنا»معطوف على ما ىبل  ، وستعرف ما في  
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فماء   منصوب علوى المعيوة ، أو علوى إضومار فعول  ليوظ بو  ، والتقود ر 

ُُْم َوُلرررَ )ووقولوو  يعووالى    «وسووقيتدا موواء بوووارنا» ُُمْ فَرررأَْجِمعُوا أَْمررَر فقولووو   (ُاَء
  ألن العطوف علوى نيوة يكورار  «أموروم»ب  جووز عطفو  علوى  «وشرواءوم»

أجمعوت أمورو ، »وإنما  قال  «أجمعت شروائى»العامل   إ  ب  ص  أن  قال 

ـ  وهللا أعلومـ  فشروائى   منصوب علوى المعيوة ، والتقود ر «وجمعت شروائى
فووجمعوا »يظ ب  ، والتقود ر فوجمعوا أمروم مع شروائكم ، أو منصوب بفعل  ل

 .«أمروم ، واجمعوا شرواءوم

* * * 
__________________ 

فان  ب  مكل عطف  على ما ىبلو  ، لكوون العامول فوى المعطووف  «وماء»الشاهد في    ىول  

ومول أجول  لوك ووان نصوب  علوى أحود  «علفتدوا مواء»علي  ب  تسل  على المعطووف ، إ  ب  قوال 

والتقود ر    «علفتدوا»النصب على المعية ، وإموا علوى يقود ر فعول  عطوف علوى ثالث  أوج    إما ب

ونحوو  «ىودمت لدوا»أو  «أنلتدوا»معنوى  «علفتدوا»علفتدا يبنا وسقيتدا ماء ، وإما على أن يضومل 

  لك ليستقيم الكالم ، وىد  ور الشارح فى البيت واآل ة الكر مة وجديل مل هذ  الثالثة.
فوى مباحوث عطوف النسوظ ، إن  (299رىوم )ها مع شورح الشواهد وسيويى لدذا ن ائر نذور

 شاء هللا يعالى.
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 ابستثناء

 مووووع يمووووام  نتصووووب  «اّب »مووووا اسووووتثنت 

(1)بعووووووود نفوووووووى أو ونفوووووووى انتخووووووووب و   
 

  
 إيبووواع موووا ايّصووول ، وانصوووب موووا انقطوووع 

(2)عووووووول يمووووووويم فيووووووو  إبووووووودال وىوووووووع و   
 

  

الكالم لموجب ، سواء  النّصب ، إن وىع بعد يمام «إّب »بـ  حكم المستثنى

ىام القووم إب ز ودا ، وضوربت القووم إب ز ودا ، »وان متصال أو منقطعا ، نحو 

 ومررت بالقوم إب ز دا ، وىام القوم إب حمارا ، وضربت القوم إب حمارا ،
__________________ 

ىصود لف و   «إب»استثنى   فعل ما  ، والتاء للتونيوث  «استثتت»اسم موصول مبتدأ  «ما»( 1)

  فاعل استثنت ، والجملة مل استثنت وفاعل  ب محل لدا صلة ، والعائد إلوى الموصوول محوذوف 

مضواف إليو   «يموام»و ظورف متعلوظ باسوتثنت ، وموع مضواف  «مع»، والتقد ر   ما استثنت  إب 

فعل مضارع ، وفاعل  ضمير مستتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى موا الموصوولة  « نتصب»

ظورف متعلوظ  «وبعود»اىعة مبتودأ ، والجملوة مول  نتصوب وفاعلو  فوى محول رفوع خبور المبتودأ الو

 «ونفووى»حوورف عطووف  «أو»مضوواف إليوو   «نفووى»و اآليووى ، وبعوود مضوواف ،  «انتخووب»بقولوو  

فعول  «انتخوب»الكاف اسم بمعنى مثل معطوف على نفوى ، والكواف مضواف ونفوى مضواف إليو  

 ما  مبنى للمجدول.

اسم موصوول  «ما»و ئب فاعل بنتخب فى  خر البيت السابظ ، وإيباع مضاف ، نا «إيباع»( 2)

فعول  «وانصوب»وفاعل  المستتر العائد إلى ما ب محل لدا صلة  «ايصل»  مضاف إلي  ، وجملة 

اسوم موصوول   مفعوول بو  ب نصوب ،  «موا»أمر ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبا يقود ر  أنوت 

جوار ومجورور  «وعول يمويم»تتر في  العائد إلى ما ب محل لدا صلة وفاعل  المس «انقطع»وجملة 

مبتودأ موؤخر  «إبدال»جار ومجرور متعلظ بمحذوف خبر مقدم  «في »اآليى  «وىع»متعلظ بقول  

مل الفعول الماضوى وفاعلو  المسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى إبودال فوى  «وىع»، وجملة 

إبوودال ووائل فووى المنقطوع وىووع عول يموويم ، و جووز أن يجعوول محول رفووع نعوت إلبوودال ، والتقود ر   

عول »وفاعل  المستتر في  العائد إلى إبدال خبرا عل المبتدأ ، وعلى هوذا  كوون ىولو   «وىع»جملة 

وإبوودال واىووع فووى  جووار بوول ومجوورور ل  تعلووظ ووول مندمووا بوىووع ، والتقوود ر   «فيوو »وىولوو   «يمويم

 المنقطع عل يميم.
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فى هذ  المثل منصوب على ابسوتثناء ،  «ز دا»فـ  «ماراومررت بالقوم إب ح

 .«حمارا»ووذلك 
،  «إب»والصحي  مل مذاهب النحو يل أن الناصب لو  موا ىبلو  بواسوطة 

وزعووم أنوو   «إّب »أن الناصووب لوو  ـ  فووى بيوور هووذا الكتووابـ  واختووار المصوونف

  أنو   أو «ما استثنت إب مع يموام  نتصوب»وهذا معنى ىول   (1)مذهب سيبو   
 مع يمام الكالم ، إ ا وان موجبا. «إب» نتصب الذو استثنت  

__________________ 

خوالف طو ول ، بيور أن أشودر موذاهبدم فوى  لوك  «إب»( للنحاة فى ناصوب ابسوم الواىوع بعود 1)

 يتلخص فى أربعة أىوال  

تدا ، فيكوون بواسوط «إب»األول   أن الناصب ل  هو الفعل الواىع فوى الكوالم السوابظ علوى 

هو يعد ة ما ىبلدا إلى ما بعدها ، وحرف الجر الذو  عدو الفعل إلى ابسوم ، بيور أن  «إب»عمل 

هذ  التعد ة بالن ر إلى المعنى ، وهذا موذهب السويرافى ، ونسوب  ىووم موندم ابول عصوفور وبيور  

 إلى سيبو   ، وىال الشلوبيل   إن  مذهب المحققيل.
وهو مذهب ابل مالك الذو صرح بو  فوى بيور هوذا  «إب»نفه  الثانى   أن الناصب ل  هو

ثوم  «موا اسوتونت إب»فال يرو أن   قول فى مطلع البواب أالكتاب ، وعباري  فى األلفية يشير إلي  ، 

 وهى عبارة  دل ظاهرها على أن لمران إلغاؤها عل العمل «وأل  إب» قول بعد أبيات 
باسووتقالل  ، ب بواسووطتدا والمووذهب  «إب»ع ىبوول الثالووث   أن الناصووب لوو  هووو الفعوول الواىوو

 األول
 والتقد ر   أستثنى ز دا ، مثال «إب»الرابع   أن الناصب ل  فعل محذوف يدل علي  

موا  صول   «إب»و رن على المذهبيل األول والثالث أن  ىد ب  كون فى الكالم المتقدم علوى 

ويك إب ز دا ، فكيف يقول   إن العامول الوذو لعمل النصب مل فعل أو نحو  ، يقول   إن القوم إخ

سوواء أىلنوا   إنو  ناصوب  علوى ابسوتقالل أم ىلنوا   إنو  ناصوب   ؟هو الناصوب لموا بعودها «إب»ىبل 

 .«إب»بواسطة 
بموا  «إب»و مكل أن  جاب على  لك بوننا فى هوذا المثوال وموا أشوبد  نلتوزم يوو ول موا ىبول 

 ضعيف ، للتكلف الذو  لزم .ـ  مع إمكان  ـ  صل  لعمل النصب ، وهذا الجواب
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وهو المشوتمل علوى النفوى ، ـ  فان وىع بعد يمام الكالم الذو ليه بموجب

فاموا أن  كوون ابسوتثناء ـ  أو شبد  ، والمران بشب  النفى   الندوى ، وابسوتفدام
متصال ، أو منقطعا ، والمران بالمتصل   أن  كون المستثنى بعضوا مموا ىبلو  ، 

 أب  كون بعضا مما ىبل . نقطع  وبالم

فان وان متصال ، جاز نصب  على ابستثناء ، وجاز إيباعو  لموا ىبلو  فوى 
موا »، والمشدور أن  بدل مل متبوع  ، و لك نحو  (1)اإلعراب ، وهو المختار 

ىام أحد إب ز د ، وإّب ز دا ، وب  قم أحد إب ز د وإّب ز دا ، وهول ىوام أحود إب 

ز دا ، وما ضربت أحدا إب ز دا ، وب يضرب أحدا إب ز دا ، وهل وإب  ؟ز د
أن  كون منصوبا على ابستثناء  «ز دا»  فيجوز فى  «؟ضربت أحدا إب ز دا

 ، وهذا هو المختار ، «أحد»، وأن  كون منصوبا على البدلية مل 
__________________ 

ثنى من  إ ا وان الكالم ياما منفيوا ، ولويه هوذا اختيار إيباع المست! ـ رحم  هللاـ  ( أطلظ الشارح1)

 اإلطالّ بسد د   بل ىد  ختار النصب على ابستثناء ، ولذلك ثالثة مواضع  

موازارنى  األول ، وسيويى فى والم    أن  تقدم المستثنى على المستثنى من  ، نحو ىولك  

لبدليوة   لووال  لوزم يقودم التوابع إب ز دا أحد   فالنصب على ابسوتثناء هنوا أرجو  مول الرفوع علوى ا

 على المتبوع ، أو يغير الحال   فيصير التابع متبوعا ، والمتبوع يابعا.
الثانى   أن  فصل بيل المستثنى والمستثنى من  بفاصل طو ل ، نحو أن يقول   لوم  زرنوى 

ذا أحود أثنواء مرضووى موع انقضواء زموول طو ول إب ز ودا ، واختيووار النصوب علوى ابسووتثناء فوى هوو

الموضع ألن اإليباع إنما  ختار للتشاول بيل التوابع والمتبووع ، وهوذا التشواول ب   دور موع طوول 

 الفصل بيندما ، ونازع فى هذا أبو حيان.
الثالث   أن  كون الكالم جوابا لمل أيى بكالم  خر  جب في  نصب المسوتثنى ، و لوك ووون 

وإنموا اختيور النصوب علوى  «ما نجحوا إب عليوا»  قول لك ىائل   نج  التالميذ إب عليا ، فتقول ل 

 ابستثناء هدنا ليتم ب  التشاول بيل الكالم األول وما  ران الجواب ب  عن .
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ما مررت بوحد إّب ز د ، وإب ز ودا ، وب يمورر بوحود إب ز ود ، وإّب »ويقول   

 .«وإب ز دا ؟ز دا ، وهل مررت بوحد إب ز د
أو    «نفووى أو ونفووى انتخووب إيبوواع مووا ايصوولوبعوود »وهووذا معنووى ىولوو    

 اختير إيباع ابستثناء المتصل ، إن وىع بعد نفى أو شب  نفى.

 وإن وان ابستثناء منقطعا يعويّل النصوب عنود جمدوور العورب   فتقوول  
موا » ، وب  جوز اإليباع ، وأجاز  بنو يميم   فتقول   «ما ىام القوم إب حمارا»

ومووا ضووربت القوووم إب حمووارا ، ومووا مووررت بووالقوم إب ىووام القوووم إب حمووار ، 

 .«حمار
أو   انصووب ابسووتثناء  «وانصووب مووا انقطووع»وهووذا هووو المووران بقولوو    

المنقطع إ ا وىع بعد نفى أو شبد  عند بير بنى يميم ، وأما بنو يمويم فيجيوزون 

 إيباع .
موجبوا  نتصوب ، إن ووان الكوالم  «إّب »بوـ  فمعنى البيتيل أن الذو استثنى

ووىع بعد يمام  ، وىد نبّ  على هذا التقييد بذور  حكم النفى بعد  لك ، وإطالّ 

 والم   دّل على أن   نتصب ، سواء وان متصال أو منقطعا.
أو   ـ  انتخوبـ  وهو الذو فيو  نفوى أو شوب  نفوىـ  وإن وان بير موجب

وأما بنو  إيباع ما ايصل ، ووجب نصب ما انقطع عند بير بنى يميم ،ـ  اختير

 يميم فيجيزون إيباع المنقطع.
* * * 

 بيوووور نصووووب سووووابظ فووووى النّفووووى ىوووودو

(1) وووويى ، ولكووول نصوووب  اختووور إن ورن    
 

  
__________________ 

 «سووابظ»و مضوواف إليوو  ، ونصووب مضوواف  «نصووب»و مبتوودأ ، وبيوور مضوواف  «وبيوور»( 1)

حرف نال علوى التقليول  «دى»اآليى  « ويى»جار ومجرور متعلظ بقول   «فى النفى»مضاف إلي  

 في  جوازا يقد ر  هو  عون إلىوفاعل  المستتر  « ويى»، وجملة 
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إ ا يقدم المستثنى على المستثنى من  فاما أن  كون الكوالم موجبوا أو بيور 

وإن  «ىام إب ز دا القووم»موجب فان وان موجبا وجب نصب المستثنى ، نحو 
، ومنوو   «مووا ىوام إب ز وودا القووم»ووان بيور موجووب فالمختوار نصووب    فتقوول   

 ىول   
 ـ  (167)

 فمووووووووووووووالى إّب  ل أحموووووووووووووود شوووووووووووووويعة

 موووووووالى إب موووووووذهب الحوووووووّظ موووووووذهب و   

  

 حدثنى»ىال سيبو      «ما ىام إب ز د القوم»وىد روو رفع    فتقول 
__________________ 

 نصوب   مفعوول «نصوب »حورف اسوتدراك  «ولكول»فوى محول رفوع خبور المبتودأ  «بير نصوب»

فعل أمر ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو   «اختر»مقدم بحتر ، ونصب مضاف والداء مضاف إلي  

فعل ما  فى محل جزم فعل الشرط ، وجواب الشورط  «ورن»شرطية  «إن»وجوبا يقد ر  أنت 

 محذوف  دل علي  سابظ الكالم ، ويقد ر    إن ورن فاختر نصب .

ة هاشومية ،  مودح فيدوا  ل النبوى صولّى هللا عليو  البيت للكميت بل ز د األسدو. مول ىصويدـ  167

 وسلّم ، وأولدا ىول   

 طربووووت ، ومووووا شوووووىا إلووووى البوووويض أطوووورب 

  ؟ب لعبوووووووا منّووووووووى ، و و الّشووووووويب  لعووووووووبو   
  

جمووع  «البوويض»الطوورب   اسووتخفاف القلووب موول حووزن أو فوورح أو لدووو  «طربووت»اللغوة   

 ومندم ابل هشام فى المغنوىـ  بعض النحاة جعل  «و و الشيب  لعب»بيضاء ، وهى المرأة النقية 

ونليول صوحت  أنو   وروو فوى  ؟على يقد ر همزة ابستفدام ، ووون  ىد ىوال   أو  و الشويب  لعوبـ 

مشوعب » وروو فوى مكانو   «موذهب الحوظ»أشوياع وأنصوار  «شويعة» «أ و الشيب  لعب»مكان  

 والمران   أن  ب ىصد ل  إب طر ظ الحظ. «الحظ
أناة  «إب»جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف خبوور مقوودم  «لووى»نافيووة  «موواو»اإلعووراب   

مبتوودأ مووؤخر ، وهووو  «شوويعة»مضوواف إليوو   «أحموود»و مسووتثنى ، و ل مضوواف ،  « ل»اسووتثناء 

 مثل الشطر األول فى اإلعراب يماما. «ومالى إب مذهب الحظ مذهب»المستثنى من  ، 
حيث نصب المستثنى بواب فوى  «هب الحظإب مذ»وىول   «إب  ل أحمد»الشاهد في    ىول  

 الموضعيل   ألن  متقدم على المستثنى من  ، والكالم منفى ، وهذا هو المختار.
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وأعربوووا  « ووونه أن ىومووا  وثووظ بعووربيتدم  قولووون   مووالى إب أخوووك ناصوور

 ومن  ىول    [لدذا السبب] [على القلب]الثانى بدب مل األول 
 ـ  (168)

 شووووووووووفاعةفووووووووووانّدم  رجووووووووووون منوووووووووو  

 إ ا لوووووووووم  كووووووووول إّب النّبيّوووووووووون شوووووووووافع    

  

 وهو الّرفعـ  فمعنى البيت   إن  ىد ورن فى المستثنى السابظ بير النصب

 ـ
__________________ 

البيت لحسان بل ثابت شاعر النبى صلّى هللا علي  وسلّم ، مل ىصيدة  قولدا فى  وم بودر ، ـ  168

 وأولدا ىول   

  ؟ّم نافوووووووعأب  وووووووا لقوووووووومى هووووووول لموووووووا حووووووو
  ؟هوول مووا مضووى موول صووال  العووي  راجوووعو   

  
ومعنوا  ىودر ، ويقوول   ىود حمو  هللا ، ـ  بالبنواء للمجدوولـ  يقول   حم األمر «حم»اللغة   

 ترىبوون و ووملون ، والموران بالشوفاعة شوفاعت  صولّى  « رجوون»وأحم  ، ير د ىدر  وهيو أسباب  

َعسرى أَْن يَْبعَثَرَك َربُّرَك َمقامراً ) ذو  ور  هللا يعالى فى ىول   هللا علي  وسلّم ، وهى المقام المحمون ال

 .(َمْحُموِاً 
فعوول وفاعوول ،  « رجووون»إن   حوورف يوويوود ونصووب ، هووم   اسووم   «فوواندم»اإلعووراب   

مفعووول بوو   «شووفاعة»جووار ومجوورور متعلووظ بيرجووون  «منووك»والجملووة فووى محوول رفووع خيوور إن 

أناة اسوتثناء  «إب»فعل مضارع يام مجزوم بلوم  « كل»مة نافية جاز «لم»ظرفية  «إ ا»ليرجون 

 فاعل  كل ، وهو المستثنى من . «شافع»مستثنى ، وستعرف ما في   «النبيون»
حيووث رفووع المسووتثنى مووع يقدموو  علووى المسووتثنى منوو  ،  «إب النبيووون»الشوواهد فيوو    ىولوو  

 ار نصب  ، هذا هو ال اهر.والكالم منفى ، والرفع فى مثل  لك بير المختار ، وإنما المخت
وىد خرج  بعض النحاة على بير ظاهر    ليطابظ المختار عنودهم   فوذهبوا إلوى أن ىولو  

معمول لما ىبل إب ، أو أن  فاعل  كل ، فيكون الكالم استثناء مفربا   أو لم  ذور فيو   «النبيون»

عكوه األصول   فالوذو ووان  بدل ول مما ىبل  ، و كون األمر على «شافع»المستثنى من  ، وىول  

بدب صار مبدب من  ، والذو وان مبدب من  ىد صار بدب ، ويغير نوع البودل فصوار بودل وول بعود 

 أن وان بدل بعض.
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ولكول المختوار  «ما ىام إب ز د القووم»و لك إ ا وان الكالم بير موجب ، نحو 

 نصب .
فيوو   وعلوم موول يخصيصو  ورون بيوور النصوب بووالنفى أن الموجوب  تعوويل

 .«ىام إب ز دا القوم»النصب ، نحو 

* * * 

 لمووووووووووووا «إّب »إن  فووووووووووووّرغ سووووووووووووابظ و

(1)عووووودما  «اّب »بعووووود  كووووول وموووووا لوووووو    
 

  

ووان ابسوم ـ  أو   لم  شوتغل بموا  طلبو ـ  لما بعدها «إب»إ ا يفّرغ سابظ 

ىبول نخولدوا ، و لوك  «إب»معربا باعراب ما  قتضي  ما ىبول  «إب»الواىع بعد 

 «ز ود»فوـ  «ىام إب ز د ، وما ضربت إب ز دا ، وما مررت إب بز ودما »نحو 
متعلووظ    «بز وود»و منصوووب بضووربت ،    «ز وودا»و   فاعوول مرفوووع بقووام ، 

 .«إب»بمررت ، وما لو لم يذور 
__________________ 

نائووب فاعوول  «سووابظ»فعوول مضووارع مبنووى للمجدووول فعوول الشوورط  « فوورغ»شوورطية  «وإن»( 1)

ىصود لف و    جعلو   «إب»و اسم فاعل  عمل عمل الفعول ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  ليفرغ ، وه

الشيد خالد مضافا إلي  ، وليه هذا اإلعراب بشىء ، بل هوو مفعوول بو  لسوابظ   ألنو  اسوم فاعول 

ظورف مبنوى  «بعود»جوار ومجورور متعلوظ بيفورغ  «لموا»منون ويرك ينو نو   خول بووزن البيوت 

 «مووا»ضووافة لف ووا فووى محوول نصووب ، وهووو متعلووظ بمحووذوف صوولة علوى الضووم بنقطاعوو  عوول اإل

فعل مضارع ناىص مجوزوم ألنو  جوواب الشورط ، واسوم  ضومير  « كل»المحرورة محال بالالم 

ىصود لف و    نائوب فاعول  «اب»مصودر ة  «لو»الكاف جارة ، ما زائدة  «وما»مستتر في  جوازا 

لمجدوول ، واأللوف لالطوالّ ، ونائوب فعول موا  مبنوى ل «عودما»لفعل محوذوف  فسور  موا بعود  

ومودخولدا فوى يوو ول مصودر  «لوو»و الفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون على إب ، 

، ويقود ر الكوالم    كول هوو  « كول»مجرور بالكواف ، والجوار والمجورور متعلوظ بمحوذوف خبور 

 وائنا وعدم إب فى الكالم.
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فووال يقووول  (2)قووع فووى وووالم موجووب وب   (1)وهووذا هووو ابسووتثناء المفووّرغ 

 .«ضربت إب ز دا»

  ات يوويوووووووووود   وووووووووووال «إّب »ألوووووووووو  و

(3)  يمووووورر بدوووووم إّب الفتوووووى إّب العوووووال    
 

  

 لقصد التوويد يؤثّر فيما نخلت علي  شيوا ، ولم نفد «إّب »إ ا وررت 
__________________ 

لمعمووبت والفاعول ونائبو  والمفعوول (  جوز يفر   العامل المتقدم على إب بالن ر إلوى جميوع ا1)

ب  ، و ستثنى مل  لك   المفعول مع  ، والمصدر المؤود لعامل  ، والحال المؤودة   فال  جووز أن 

يقووول   مووا سوورت إب والنيوول ، وب أن يقووول   مووا ضووربت إب ضووربا ، وب أن يقووول   ب يعووث إب 

 ض صدر  مع عجز .مفسدا ، و لك ألن الكالم مع هذ  المثل ونحوها  تناى

( أطلظ الشوارح القوول بعودم وىووع ابسوتثناء المفورغ فوى الكوالم الموجوب ، ولوم  فورّ بويل أن 2)

  كون ما بعد إب فضلة وأن  كون عمدة ، وللنحاة فى هذا الموضوع مذهبان  

أحوودهما   أنوو  ب  قووع بعوود اإل جوواب مطلقووا ومووا  قتضووي  إطووالّ الشووارح ، وهووو مووذهب 

لكوان المعنوى  «ضوربت إب ز ودا»ار  الناظم ، والسر فى  لك أنك لو ونوت يقوول الجمدور ، واخت

أنووك ضووربت جميووع النوواس إب ز وودا ، وهووذا مسووتحيل ، وىيووام ىر نووة يوودل علووى أنووك ير وود بالنوواس 

بجعول الفعول الواىوع علوى بعوض النواس واىعوا ـ  جماعة مخصوصة ، أو أنك ىصدت إلى المبالغوة

أمور نوانر ، فوال ـ  بعض منزلة الكل ، لعدم ابعتدان بما عدا هذا الوبعضعلى ولدم ، ينز ال لدذا ال

  جعل ل  حكم.
والمووذهب الثووانى ببوول الحاجووب ، وخالصووت  أنوو   جوووز وىوووع ابسووتثناء بعوود اإل جوواب 

بشرطيل ، األول   أن  كون ما بعد إب فضلة ، والثانى   أن يحصل فائدة ، و لك وقولوك   ىورأت 

 فان وان عمدة أو لم يحصل فائدة لم  جز.إب  وم الجمعة ، 
ىصود لف و    مفعوول  «إب»فعل أمر ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبا يقود ر  أنوت  «وأل »( 3)

الكواف جوارة  «ووال»مضواف إليو   «يوويود»و ، و ات مضواف ،  «إب»حال مل  « ات»ب  ألل  

ل  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا فعل مضارع مجزوم بال ، وفاع «يمرر»لقول محذوف ، ب   ناهية 

مسوووتثنى ،  «الفتووى»حوورف اسوووتثناء  «إب»جووار ومجوورور متعلوووظ بتموورر  «بدوووم»يقوود ر  أنووت 

بوودل مووول  «العووال»يوويوود إل ب السووابقة  «إب»والمسووتثنى منوو  الضوومير المجوورور محووال بالبوواء 

 ، بدل ول مل ول. «الفتى»
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موا »دل والعطوف ، نحوو بير يوويد األولى ، وهذا معنى إلغائدا ، و لك فى البو

 «إب»ولم يؤثر في   «ز د»بدل مل  «أخيك»فـ  «مررت بوحد إب ز د إب أخيك
شيوا ، أو لم يفود فيو  اسوتثناء مسوتقال ، ووونوك ىلوت   موا موررت بوحود إب ز ود 

واألصول   ب يمورر بدوم إب ] «ب يمرر بدوم إب الفتوى إب العوال»أخيك ، ومثل  

يوويدا ، ومثال العطف  «إّب »بدل مل الفتى ، ووررت  «العال»فـ  [الفتى العال
 «إب»واألصل   إب ز دا وعمورا ، ثوم ووررت  «ىام القوم إب ز دا وإب عمرا»

 يوويدا ، ومن  ىول   
 ـ  (169)

 هووووووووول الووووووووودّهر إّب ليلوووووووووة وندارهوووووووووا

 إّب طلووووووووع الشووووووومه ثوووووووّم بيارهووووووواو   

  

 يوويدا. «إب»واألصل   وطلوع الشمه ، ووررت 
__________________ 

البيت ألبى  ؤ ب الدذلى ، واسم  خو لد بل خالد ، والبيت مطلع ىصويدة لو  ، وبعود  ىولو  ـ  169

  

 أبوووووووى القلوووووووب إّب أّم عمووووووورو ، وأصوووووووبحت 

 يحوووووووووووّرّ نوووووووووووارو بالّشوووووووووووكاة ونارهوووووووووووا   

  

 عيّرهوووووووووووا الواشوووووووووووون أنوووووووووووى أحبّدووووووووووواو

 يلووووووووك شووووووووكاة ظوووووووواهر عنووووووووك عارهوووووووواو   

  
يوىود ـ  بالبنواء للمجدوول «يحرّ»هو مصدر بمعنى الغياب ـ  ىيامبزنة  «بيارها»اللغة   

عيرهوا »أران موا  كوون مول ووالم الواشويل مول النموائم ـ  بفت  الشيل «بالشكاة»، ويذوى ، ويشعل 

 نسبوها إلى العار ، وهو ول ما  وجب الذم. «الواشون
اسوتثناء ملغوواة  أناة «إب»مبتوودأ  «الودهر»حوورف اسوتفدام بمعنووى النفوى  «هول»اإلعوراب   

الووواو عاطفووة ، ندووار   معطوووف علووى ليلووة ، وندووار مضوواف  «وندارهووا»خبوور المبتوودأ  «ليلووة»

معطووف علوى موا ىبلو   «طلووع»الواو عاطفة ، وإب زائدة للتوويد  «وإب»والضمير مضاف إلي  

بيووار   معطوووف علووى  «بيارهووا»عاطفووة  «ثووم»مضوواف إليوو   «الشوومه»و ، وطلوووع مضوواف 

 ار مضاف وها مضاف إلي .طلوع ، وبي
ولوم يفود بيور مجورن التوويود  «إب»حيث يكررت  «وإب طلوع الشمه»الشاهد في    ىول  

 فى هذا «إب»، فولغيت ، وعطف ما بعدها على ما ىبلدا ، ون ير ز انة 
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 وىد اجتمع يكرارها فى البدل والعطف فى ىول   
 ـ  (170)

 مالووووووووووك موووووووووول شوووووووووويخك إب عملوووووووووو  

 وإّب رملوووووووووووووووووووووووو  إّب رسوووووووووووووووووووووووويم     

  
__________________ 

فى نحو ىولك   موررت برجول ب وور م وب شوجاع   فوالواو عاطفوة لموا بعود  «ب»الموضع ز انة 

الثانيوة إب زائودة لمجورن يوويود أن موا بعودها  «ب»األولى ، وليسوت  «ب»الثانية على ما بعد  «ب»

 معطوف على مدخول األولى.

/  1)أحوود مموول اطلعنووا علووى أىوووالدم ، وهووو موول شووواهد سوويبو    البيووت لراجووز لووم  سووم ـ  170

374.) 

هكووذا  قوورأ  النوواس ىوود ما وحوود ثا باليوواء المثنوواة بعوودها خوواء معجمووة ،  «شوويخك»اللغووة   

و شتدر على ألسنة الجميع أن  الجمل ، ولكنا لم نقف على هوذا المعنوى لدوذا اللفوظ فوى وتوب اللغوة 

ن الشيد هو الرجل المسل ، وعلى هوذا  فسور الرسويم وموا ىوال الموثوّ بدا ، والمنصو، علي  أ

ب منفعوة  األعلم بالسعى بيل الصفا والمروة ، و فسور الرمول بالسوعى فوى الطوواف ، ووونو  ىوال  

فى وب عمل عندو أفوّ في  بيرو إب هوذان ، وزعوم بعوض النواس أن الصوواب فوى روا وة هوذ  

، وهوو الجمول ، وأصول نونو  متحرووة فسوكندا إلىاموة  بالنون والجيم الموحودييل «شنجك»الكلمة 

الوزن ، ووون الذو نعا  إلى انعواء التصوحيف ثوم إلوى هوذا التفسوير  وور الرسويم والرمول. ولكول 

و الووذو عليوو  الوورواة األثبووات موول المتقوودميل أولووى بابيبوواع   إ  وانووت اللغووة ب يثبووت إب بالنقوول ، 

 رة ضربان مل السير.على هذ  الروا ة األخي «رسيم  ورمل »
المعنى   المران على الوجو  األخيور   ب منفعوة لوك مول جملوك إب فوى نووعيل مول سوير  ، 

 وهما الرسيم والرمل وىد بينا لك المعنى على الروا ة األصيلة التى اخترناها وصوبناها.
و تعلقوان بمحوذوف  «مول شويخك»جوار ومجورور ، ومثلو   «لوك»نافيوة  «موا»اإلعراب   

عمول    «عملو »أناة اسوتثناء  «إب»دم ، وشويد مضواف وضومير المخاطوب مضواف إليو  خبر مق

رسويم   بودل  «رسويم »زائودة للتوويود  «إب»مبتدأ مؤخر ، وعمل مضاف والضمير مضاف إلي  

الوواو عاطفوة ، إب  «وإب»مل عمل ، بدل بعض مل ول ، ورسيم مضاف والضمير مضاف إلي  

  معطوف على رسيم  ، ورمل مضاف وضمير الغائب العائد إلوى  رمل «رمل »  زائدة للتوويد 

 شيخك مضاف إلي .
فوى البودل والعطوف ، ولوم  «إب»حيث يكوررت  «إب رسيم  وإب رمل »الشاهد في    ىول  

 يفد بير مجرن التوويد ، وىد ألغيت.
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بوودل موول عملوو  ،    «رسوويم »فووـ  واألصوول   إب عملوو  رسوويم  ورملوو  ،

 فيدما يوويدا. «إب»، ووررت  «رسيم »على  معطوف «ورمل »
* * * 

 إن يكوووووووووووووّرر ب لتوويووووووووووووود فموووووووووووووع و

(1)يفر وووووووووو  التّوووووووووووثير بالعاموووووووووول نع    
 

  
 فووووووووى واحوووووووود مّمووووووووا بوووووووواّب اسووووووووتثنى 

(2)لوووويه عوووول نصووووب سوووووا  مغنوووووى و   
 

  

وهى   التى  قصد بدا ما  قصد بما ىبلدوا ـ  لغير التوويد «إب»إ ا وّررت 
فوال  خلوو   إموا أن  كوون ابسوتثناء ـ  سقطت لما فدوم  لوكمل ابستثناء ، ولو أ

 مفّربا ، أو بير مفّرغ.
__________________ 

فعل مضارع مبنى للمجدول ، فعل الشرط ، ونائب الفاعول ضومير  «يكرر»شرطية  «وإن»( 1)

معطووف علوى جوار ومجورور  «لتوويد»عاطفة  «ب»مستتر في  جوازا يقد ر  هى  عون على إب 

الفاء لرب  الجوواب بالشورط ، موع    «فمع»ف ، والتقد ر   وإن يكرر إب لتوسيه ب لتوويد محذو

مفعول بو  لودع مقودم  «التوثير»مضاف إلي   «يفر  »و ظرف متعلظ بدع اآليى ، ومع مضاف ، 

فعل أمر ، وفاعل  ضمير مستتر فيو  وجوبوا  «نع»جار ومجرور متعلظ بالتوثير  «بالعامل»علي  

 نت.يقد ر  أ

جووار ومجوورور متعلووظ  «ممووا»جووار ومجوورور متعلووظ بوودع فووى البيووت السووابظ  «فووى واحوود»( 2)

فعول موا  مبنوى  «اسوتثنى»جوار ومجورور متعلوظ باسوتثنى اآليوى  «بواب»بمحذوف نعت لواحد 

للمجدول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون على ما الموصوولة المجورورة 

فعول موا   «ولويه»ة مل استثنى ونائب فاعل  ب محول لدوا صولة الموصوول محال بمل ، والجمل

جوار ومجورور  «عل نصب»ناىص ، واسم  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى واحد 

مضوواف إليوو  ، وسوووو مضوواف  «سوووا »متعلووظ بمغنووى اآليووى ، ونصووب مضوواف وسوووو موول 

  ولغوة ربيعوة ، و جووز أن  كوون خبر لويه ، ووىوف عليو «مغنى»وضمير الغائب مضاف إلي . 

 مغنى اسم ليه ، وخبرها محذوف ، أو وليه مغل عل نصب سوا  موجونا.
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موا ىوام »فان وان مفّربا شغلت العامل بواحود ونصوبت البواىى   فتقوول   

وب  تعيل واحد مندا لشغل العامول ، بول أ دوا شووت  «إّب ز د إّب عمرا إّب بكرا
إلووى ـ  فمووع يفر وو »لبوواىى ، وهووذا معنووى ىولوو    شووغلت العاموول بوو  ، ونصووبت ا

أو   مع ابستثناء المفرغ اجعل يوثير العامل فى واحد مما استثنيت  باب  « خر 

 ، وانصب الباىى.
  ـ  وهذا هو المران بقول ـ  وإن وان ابستثناء بير مفرغ

 نون نفر وووووووووووووو    مووووووووووووووع التّقوووووووووووووودّم و

(1)نصووووب الجميووووع احكووووم بوووو  والتووووزم    
 

  
 توووووووخير ، وجووووووىء بواحوووووودانصووووووب لو

(2)مندووووووا ومووووووا لووووووو وووووووان نون زائوووووود    
 

  
 ولوووووووووم  فووووووووووا إّب امووووووووورؤ إّب علوووووووووى 

(3)حكمدوووووا فوووووى القصووووود حكوووووم األول و   
 

  
__________________ 

مثلو   «موع التقودم»مضواف إليو   «يفر و »و ظرف متعلوظ بواحكم ، ونون مضواف  «ونون»( 1)

مضواف إليو   «الجميوع»و ونصوب مضواف مفعول ب  لفعل محوذوف  فسور  موا بعود  ،  «نصب»

جوار ومجورور متعلوظ  «بو »فعول أمور ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت  «احكم»

الواو عاطفة ، التزم   فعل أمر ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبوا يقود ر  أنوت ،  «والتزم»باحكم 

 ومفعول  محذوف   أو التزم  لك الحكم.

جووار  «لتوووخير»فاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  وجوبووا يقوود ر  أنووت فعوول أموور ، و «وانصووب»( 2)

الواو عاطفة ، جىء   فعول أمور ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو   «وجىء»ومجرور متعلظ بانصب 

جار ومجرور متعلوظ بمحوذوف  «مندا»جار ومجرور متعلظ بجىء  «بواحد»وجوبا يقد ر  أنت 

فعول موا  يوام. وفاعلو   «ووان»ر ة مصود «لوو»الكاف جوارة ، وموا   زائود   «وما»صفة لواحد 

ظورف متعلوظ بمحوذوف حوال مول  «نون»ضمير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى واحود 

ومدخولدا فوى يوو ول مصودر مجورور بالكواف ، والجوار والمجورور متعلوظ  «لو»و  «وان»فاعل 

، أو فوى محول بمحذوف خبر المبتدأ ، والجملة مل المبتدأ والخبر فى محل جر صفة ثانيوة لواحود 

 نصب حال من    ألن  يخصص بالوصف.

فعول مضوارع مجوزوم بلوم ،  « فووا»الكاف جارة لقوول محوذوف ، لوم   نافيوة جازموة  «ولم»( 3)

 بدل مل واو الجماعة «امرؤ»أناة استثناء  «إب»وواو الجماعة فاعل  
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 فال  خلو   إما أن يتقدم المستثنيات على المستثنى من  ، أو يتوّخر.

ن يقدمت المستثنيات وجب نصب الجميع ، سواء وان الكالم موجبا أو فا
ىام إّب ز دا إب عمرا إب بكرا القوم ، وما ىوام إب ز ودا إب »بير موجب ، نحو 

 .«البيتـ  ونون يفر  »وهذا معنى ىول     «عمرا إب بكرا القوم

ب ، وإن يووخرت فوال  خلوو   إموا أن  كوون الكوالم موجبوا ، أو بيور موجوو
ىام القوم إب ز دا إب عمرا إب »فان وان موجبا وجب نصب الجميع   فتقول   

وإن وان بير موجب عومل واحد مندا بما وان  عامول بو  لوو لوم  تكورر  «بكرا

وموا يقودم ، ـ  وهو ىليولـ  أو  نصبـ  وهو المختارـ  ابستثناء   فيبدل مما ىبل 
فـ  «ام أحد إب ز د إب عمرا إب بكراما ى»وأما باىيدا فيجب نصب    و لك نحو 

بدل مل أحد ، وإن شوت أبدلت بير  مل الباىيل ، ومثل  ىول المصنف  «ز د»

وهوذا معنوى  « فووا»بدل مل الوواو فوى  «امرؤ»فـ  «لم  فوا إب امرؤ إب علىّ »
وانصب المستثنيات ولّدا إ ا يووخرت  أو   «إلى  خر ـ  وانصب لتوخير»ىول  

من  إن وان الكالم موجبا ، وإن ووان بيور موجوب فجوىء بواحود  عل المستثنى

 مندا معربا بما وان  عرب ب  لو لم  تكرر المستثنى ، وانصب الباىى.
أن موووا  تكووورر مووول  «وحكمدوووا فوووى القصووود حكوووم األّول»ومعنوووى ىولووو  

المستثنيات حكم  فى المعنى حكم المستثنى األول   فيثبت ل  ما  ثبوت لوألول   

 «ىووام القوووم إب ز وودا إب عموورا إب بكوورا»والخووروج   ففووى ىولووك موول الوودخول 
 الجميع

__________________ 

مسووتثنى منصوووب ، ووىووف عليوو   «علووى»حوورف نال علووى ابسووتثناء  «إب»بوودل بعووض موول ووول 

الووواو عاطفووة أو لالسووتوناف ، حكووم   مبتوودأ ، وحكووم مضوواف  «وحكمدووا»بالسووكون ولغووة ربيعووة 

خبور المبتودأ ، وحكوم  «حكوم»جوار ومجورور متعلوظ بحكوم  «ى القصودفو»والضمير مضاف إليو  

 مضاف إلي . «األول»و مضاف ، 
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الجميووع  «مووا ىووام القوووم إب ز وودا إب عموورا إب بكوورا»مخرجووون ، وفووى ىولووك 

الجميوع ] «موا ىوام أحود إب ز ود إب عمورا إب بكورا»ناخلون ، ووذا فوى ىولوك   
 [.ناخلون

* * * 

 معربوووووووا اسوووووووتثل مجووووووورورا بغيووووووورو

(1)بمووووووووووا لمسووووووووووتثنى بوووووووووواّب نسووووووووووبا    
 

  

ألفواظ   مندوا موا هوو ـ  فوى الدبلوة علوى ابسوتثناءـ  «إب»استعمل بمعنى 
ومندووا مووا هووو فعوول ، وهووو  «بيوور ، وسوووو ، وسوووو ، وسووواء»اسووم ، وهووو 

عووودا ، وخوووال ، »ومندوووا موووا  كوووون فعوووال وحرفوووا ، وهوووو  «لووويه ، وب  كوووون»

 ا.وىد  ورها المصنف ولد «وحاشا
فحكووم المسووتثنى بدووا الجووّر    «بيوور ، وسوووو ، وسوووو ، وسووواء»فومووا 

  فتقوول    «إب»بما وان  عرب ب  المستثنى مع  «بير»إلضافتدا إلي  ويعرب 

بنصوب  «ىوام القووم إب ز ودا»وموا يقوول  «بيور»بنصوب  «ىام القوم بير ز د»
نصووب ، باإليبوواع وال «مووا ىووام أحوود بيوور ز وود ، وبيوور ز وود»، ويقووول  «ز وود»

موا » ويقوول   «موا ىوام أحود إب ز ود ، وإب ز ودا»والمختار اإليباع ، وما يقوول 

 برفع  «ما ىام إب ز د»وجوبا وما يقول    «بير»فترفع  «ىام بير ز د
__________________ 

مفعوول بو   «مجورورا»فعول أمور ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت  «استثل»( 1)

جووار ومجوورور  «بمووا»حووال موول بيوور  «معربووا»جووار ومجوورور متعلووظ باسووتثل  «بغيوور»بسووتثل 

جووار ومجوورور متعلووظ  «بوواب»جووار ومجوورور متعلووظ بنسووب اآليووى  «لمسووتثنى»متعلووظ بمعوورب 

نسب   فعل موا  مبنوى للمجدوول ، واأللوف لالطوالّ ، ونائوب الفاعول ضومير  «نسبا»بمستثنى 

المجورورة  «موا»ولة ، والجملة ب محل لدا صلة مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى ما الموص

محال بالباء ، ويقد ر البيت   استثل بلفظ بير اسما مجرورا باضافة بير إلي  حال وون لفظ بيور 

 معربا باإلعراب الذو نسب للمستثنى باب.
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عند بيور بنوى يمويم  «بير»بنصب  «ما ىام أحد بير حمار»وجوبا ، ويقول   

موا ىوام أحود إّب حموار ، وإب »يمويم ، وموا يفعول فوى ىولوك  ، وباإليباع عند بنوى
 .«حمارا

فالمشودور فيدووا وسور السوويل والقصور ، وموول العورب موول  «سوووو»وأموا 

 فت  سويندا و مودّ ، وموندم مول  ضوم سويندا و قصور ، وموندم مول  كسور سويندا 
و موودّ ، وهووذ  اللغووة لووم  ووذورها المصوونف ، وىووّل موول  ورهووا ، ومموول  ورهووا 

 فى شرح  للشاطبية. الفاسى

ىام »ومذهب سيبو   والفّراء وبيرهما أندا ب يكون إب ظرفا ، فا ا ىلت 
عنودهم منصووبة علوى ال رفيوة ، وهوى مشوعرة  «سووو»فوـ  «القوم سوو ز ود

 بابستثناء ، وب يخرج عندهم عل ال رفية إب فى ضرورة الشعر.

موول    «بيوور»فتعاموول بمووا يعاموول بوو   «بيوور»وووـ  واختووار المصوونف أندووا
 الرمع ، والنصب ، والجر ، وإلى هذا أشار بقول   

 لسووووووووووو سووووووووووو سوووووووووواء اجعوووووووووالو

(1)علووووووى األصووووووّ  مووووووا لغيوووووور جعووووووال    
 

  

نعووت ربّوى أب »فمل اسوتعمالدا مجورورة ىولو  صولّى هللا عليو  وسولّم   

ما أنتم »وىول  صلّى هللا علي  وسلّم    « سلّ  على أّمتى عدّوا مل سوو أنفسدا
اوم موول األمووم إب والّشووعرة البيضوواء فووى الثّووور األسووون ، أو والشووعرة فووى سووو

 وىول الشاعر   «الّسوناء فى الثّور األبيض
__________________ 

معطوفوان  «سووو ، سوواء»جار ومجرور متعلظ باجعل علوى أنو  مفعوول ثوان لو   «لسوو»( 1)

وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  اجعول   فعول أمور ،  «اجعوال»على سوو بعاطف مقدر فى وول مندموا 

جووار ومجوورور  «علووى األصوو »وجوبووا يقوود ر  أنووت ، واأللووف منقلبووة عوول نووون التوويوود الخفيفووة 

جووار ومجوورور متعلووظ بجعوول  «لغيوور»اسووم موصووول   مفعووول أول ب جعوول  «مووا»متعلووظ بجعوول 

ر جعل   فعل ما  مبنى للمجدول ، ونائوب الفاعول ضومي «جعال»اآليى على أن  المفعول الثانى 

 مستتر في  ، وهو المفعول األول ، والجملة ب محل لدا مل اإلعراب صلة ، واأللف بطالّ.
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 ـ  (171)

 ب  نطووووظ الفحشوووواء موووول وووووان مووووندم و

 إ ا جلسوووووووووا منّووووووووا وب موووووووول سوووووووووائنا   

  
__________________ 

  مورييل   البيت للمرار بل سالمة العقيلى ، وهو مل شواهد سيبو   ، وىود أنشود  فوى وتابوـ  171

ونسووب  لرجوول موول  (302/  1)ونسووب  للموورار بوول سووالمة ، والثانيووة فووى  (3/  1)إحووداهما فووى 

 األنصار ، ولم  عين .

الشىء القبوي  ، ويقوول   أفحو  الرجول فوى والمو  ، وفحو  يفحيشوا ،  «الفحشاء»اللغة   

 ويفح  ، إ ا أرنت أن   تكلم بقبي  الكالم.
منصووب علوى نوزع الخوافض  «الفحشواء»فعول مضوارع  « نطوظ»نافية  «ب»اإلعراب   

فعول موا  نواىص ، واسوم  ضومير مسوتتر فيو  جووازا  «ووان»اسم موصول فاعل  نطوظ  «مل»

جار ومجرور متعلوظ بمحوذوف خبور ووان ، والجملوة  «مندم»يقد ر  هو  عون إلى مل الموصولة 

فعول وفاعول. والجملوة  «جلسووا»ظرفية  «إ ا»مل وان ومعموليدا ب محل لدا مل اإلعراب صلة 

جار ومجرور متعلظ بجلسوا ، ومول الجوارة هنوا بمعنوى موع  «منا»فى محل جر باضافة إ ا إليدا 

الجار والمجرور معطووف علوى الجوار والمجورور  «مل سوائنا»الواو عاطفة ، ب   نافية  «وب»

بقولو   نطوظ ، السابظ ، وسواء مضاف والضمير مضاف إلي  ، وىيول   منوا ومول سووائنا  تعلقوان 

 إلد.ـ  وجواب إ ا محذوف  دل علي  سابظ الكالم ، والتقد ر   إ ا جلسوا فال  نطظ الفحشاء
حيووث خرجووت فيوو  سووواء عوول ال رفيووة ، واسووتعملت  «موول سوووائنا»الشوواهد فيوو    ىولوو  

 مجرورة بمل ، متوثرة ب  ، وهو عند سيبو   وأيباع  مل ضرورات الشعر.
أران بيرنوا ، فوضوع »سويبو   عنود الكوالم علوى هوذا البيوت   ىال األعلم فى شورح شوواهد 

سواء موضع بير ضرورة ، وووان  نبغوى أب  ودخل مول عليدوا   ألندوا ب يسوتعمل فوى الكوالم إب 

 ا  «ظرفا ، ولكن  جعلدا بمنزلة بير فى نخول مل عليدا   ألن معناها ومعناها
 ىول األعشى ميمون بل ىيه   ـ فى استعمال سوو مجرور  للضرور ـ  ومثل هذا البيت

 يجووووووووانف عوووووووول جووووووووّو اليمامووووووووة نوووووووواىتى 

 مووووووووا عوووووووودلت عوووووووول أهلدووووووووا لسووووووووووائكاو   

  
 وىول عثمان بل صمصامة الجعدو  

 علوووووووى نعمنوووووووا ، ب نعوووووووم ىووووووووم سووووووووائنا ، 

 هووووووى الدووووووّم واألحووووووالم لووووووو  قووووووع الحلووووووم    
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 ومل استعمالدا مرفوعة ىول   
 ـ  (172)

 إ ا يبووووووووووواع ور موووووووووووة أو يشوووووووووووترو و

 سوووووووواك بائعدوووووووا وأنوووووووت المشوووووووترو ف   

  

 وىول   
 ـ  (173)

 لووووووووووووم  بووووووووووووظ سوووووووووووووو العوووووووووووودواو

 ن ننّوووووووووووووووووواهم ومووووووووووووووووووا نانوووووووووووووووووووا   

  
__________________ 

البيت لمحمد بل عبد هللا المدنى ،  خاطب  ز د بل حايم بل ىبيصة بل المدلب ، وىود روو ـ  172

/  4ان ور شورح التبر وزو )هد أبو يمام فى الحماسة عدة أبيات مول هوذ  الكلموة ، أولدوا بيوت الشوا

 وبعد  ىول    (بتحقيقنا 274

 إ ا يوووووووووووّعرت المسووووووووووالك لووووووووووم  كوووووووووول و

 مندوووووووووا الّسوووووووووبيل إلوووووووووى نوووووووووداك بوووووووووووعر   

  
أران بالبيع هدنا الزهد فى الشىء ، وابنصراف عن  ، و هاب الرببة فوى  «يباع»اللغة   

الرببة فى الحصول عليو   يحصيل  ، وما أران بالشراء الحر، على الشىء ، والكلف ب  ، وشدة

 أو خصلة ور مة ، أو نفيسة حسنة  تسابظ الكرام إليدا. «ور مة»هدنا بمعنى الواو  «أو»و ، 
المعنى   إ ا ربب ىوم فى يحصويل المكوارم ويوثيول المجود وانصورف  خورون عول  لوك ، 

 فونت الرابب فى المجد المحصل للمكارم ، وبيرك المنصرف عن  الزاهد في .
فعوول مضووارع مبنووى للمجدووول  «يبوواع»ظوورف يضوومل معنووى الشوورط  «إ ا»   اإلعووراب

 «أو»نائب فاعل يباع ، والجملة مل يباع ونائب فاعلو  فوى محول جور باضوافة إ ا إليدوا  «ور مة»

فعوول مضووارع مبنووى للمجدووول معطوووف علووى يبوواع ، ونائووب الفاعوول ضوومير  «يشووترو»عاطفووة 

الفواء لورب  الجوواب بالشورط ، سووو    «فسوواك» مستتر في  جوازا يقد ر  هى  عون إلوى ور موة

بائع   خبر المبتدأ ، وبائع مضواف ، وهوا    «بائعدا»مبتدأ ، وسوو مضاف والكاف مضاف إلي  

مبتووودأ  «وأنوووت»مضووواف إليووو  ، وجملوووة المبتووودأ وخبووور  ب محووول لدوووا مووول اإلعوووراب جوووواب إ ا 

 بقة.خبر المبتدأ ، والجملة معطوفة على الجملة السا «المشترو»
ىد خرجت عل ال رفيوة ، ووىعوت مبتودأ متووثرا  «سوو»فان  «فسواك»الشاهد في    ىول  

بالعامل ، وهذا العامل معنوو ، وهو اببتوداء ، وهوو  ورن علوى موا  هوب إليو  سويبو   والجمدوور 

 ب يخرج عل النصب على ال رفية. «سوو»مل أن 
البسووس ، واسوم الفنود شودل ابول شويبان بول البيت للفند الزمانى مل ولمة  قولدا فى حرب ـ  173

 ربيعة ، وىد روو أبو يمام فى مطلع ن وان الحماسة أبيايا مل هذ  الكلمة
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 مرفوع بالفاعلية. «سوو العدوان»و مرفوع باببتداء ،  «سواك» ـف

 ومل استعمالدا منصوبة على بير ال رفية ىول   
 ـ  (174)

 لوووووووووود ك وفيوووووووووول بووووووووووالمنى لمؤّموووووووووول 

 ك موووووووول  ؤّملوووووووو   شووووووووقى إّن سووووووووواو   

  
__________________ 

  قع بيت الشاهد رابعدا ، وىبل  وىول   

 صوووووووووووووووفحنا عووووووووووووووول بنوووووووووووووووى  هووووووووووووووول 

 ىلنوووووووووووووووووووووا   القووووووووووووووووووووووم إخووووووووووووووووووووووان و   

  

 عسووووووووووووووووووى األ ّووووووووووووووووووام أن  وووووووووووووووووورجعل 

 ىوموووووووووووووووووووووووا والوووووووووووووووووووووووذو ووووووووووووووووووووووووانوا   

  

 فلّموووووووووووووووووووووووا صوووووووووووووووووووووووّرح الّشووووووووووووووووووووووورّ 

 أمسوووووووووووووووووووووى وهوووووووووووووووووووووو عر وووووووووووووووووووووان و   

  
مل ىولدم   أعرضت صفحا عل هوذا عفونا ، والصف    العفو ، وأصل   «صفحنا»اللغة   

وهى هنود بنوت مور ابول  «بنى هند» روو فى مكان   «بنى  هل»األمر ، إ ا يروت  ووليت  جانبك 

جاز نواهم وفعلنوا  «ننواهم»ال لم الصور    «العدوان»أخت يميم ، وهى أم بكر ويغلب ابنى وائل 

فلموا صورح »فوى ىولو   «لموا» هوذ  جوواب «ننواهم»بدم مثل الذو فعلوا بنا مل اإلساءة ، وجملوة 

 .«الشر
فاعول  «سوو»فعل مضارع مجزوم بحذف األلف  « بظ»نافية جازمة  «ولم»اإلعراب   

الكواف جوارة  «وموا»فعل ومفعول ب   «نناهم»مضاف إلي   «العدوان»و  بظ ، وسوو مضاف ، 

ل ، فوا ا فعول وفاعو «نانووا»، وما    جوز أن يكون موصووب اسوميا ، وأن يكوون حرفوا مصودر ا 

موصوب اسميا فالجملة ب محل لدا مل اإلعراب صولة ، والعائود محوذوف ، والتقود ر  «ما»وانت 

  نناهم والد ل الوذو نانوو  ، وإ ا وانوت موا مصودر ة فدوى ومودخولدا فوى يوو ول مصودر مجورور 

بالكاف ، وعلى ول حال فوان الكواف ومجرورهوا متعلقوان بمحوذوف صوفة لمصودر محوذوف  ودل 

 ل  نناهم ، والتقد ر   نناهم ن نا وائنا والد ل الذو نانو  ، أو نناهم ن نا مثل ن ندم إ انا.علي  ىو
 فاعال ، وخرجت عل ال رفية. «سوو»حيث وىعت  «سوو العدوان»الشاهد في    ىول  

 البيت مل الشواهد التى لم  نسبوها لقائل معيل ، ولم أىف ل  على سابظ أو ب حظ.ـ  174
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 ، هذا يقر ر والم المصنف. «إنّ »اسم  «سواك» ـف

ومذهب سيبو   والجمدور أندا ب يخرج عل ال رفية ، إب فوى ضورورة 
 الشعر ، وما استشدد ب  على خالف  لك  حتمل التوو ل.

* * * 
__________________ 

الرببوات واآلموال ، واحودها منيوة بووزان مد وة وبرفوة  «المنوى»ضوامل  «وفيلى»اللغة   

مضوارع مول الشوقاء وهووو  « شوقى»سوم فاعول مول أمول فوالن فالنووا يووميال ، إ ا رجوا  ا «لمؤمول»

 العناء والشدة.

المعنى   إن عنودك مول مكوارم األخوالّ وشور ف السوجا ا موا  ضومل لمول  رجوو نوداك أن 

 بل  ىصد  و نال عندك ما  ؤمل ، فوما بيرك ممل ب ل بدم الناس الخير فان  موال الوراجيل فويدم 

 وشقاء ينقلب خيبة
لوودو   ظوورف متعلووظ بمحووذوف خبوور مقوودم ، ولوودو مضوواف والكوواف  «لوود ك»اإلعووراب   

 «إن»جواران ومجوروران  تعلقوان بكفيول  «بوالمنى ، لمؤمول»مبتودأ موؤخر  «وفيول»مضاف إليو  

اسوم  «مل»سوو   اسم إن ، وسوو مضاف والكاف مضاف إلي   «سواك»حرف يوويد ونصب 

ل مضارع مرفووع بالضومة ال واهرة ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فع  ؤمل   « ؤمل »موصول مبتدأ 

في  جوازا يقد ر  هو  عوون إلوى مول الموصوولة ، والدواء مفعوول بو  ، والجملوة ب محول لدوا صولة 

فعل مضوارع ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى مول  « شقى»الموصول 

هوو مول الموصوولة ، وجملوة المبتودأ وخبور   الموصولة ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ الوذو

 فى محل رفع خبر إن.
ال رفية ووىعت اسوما إلن فتووثرت  «سوو»حيث فارىت  «وإن سواك»الشاهد في    ىول  

 بالعامل الذو هو إن المؤودة.
 (618، )اآليوى  175الشواهد رىوم ـ  فى وىوع سوو منصوبة بالعاملـ  ومثل هذا البيت

   (114مل الكلمة  17البيت )المخزومى  وىول عمر بل أبى ربيعة
 صوووووورمت حبلوووووووك إ  صوووووورمت   ألنّنوووووووى و

 أخبووووووووورت أنّوووووووووك ىووووووووود هو وووووووووت سووووووووووانا   
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 اسوووووووووتثل ناصوووووووووبا بلووووووووويه وخوووووووووالو

 (1) «ب»بعوووووووووودا ، وبيكووووووووووون بعوووووووووود و   
  

ىوام القووم »وموا بعودها ناصوبا المسوتثنى   فتقوول    «ليه»بـ  أو   استثل

 فوى ىولوك   «ز ودا»فوـ  «وب  كوون ز ودا ليه ز دا ، وخال ز دا ، وعدا ز دا ،

،  «لويه ، وب  كوون»منصووب علوى أنو  خبور  «ليه ز دا ، وب  كوون ز ودا»
واسمدما ضمير مستتر ، والمشدور أن  عائود علوى الوبعض المفدووم مول القووم 

(2) ، 
__________________ 

فيوة وموا  هوب إليو  وول هذ  الشواهد نالة على أن هوذ  الكلموة ليسوت مالزموة للنصوب علوى ال ر

موع وثورة ـ  سيبو   ، والخليل ، وجمدور البصر يل ، وانعاؤهم أن  لك خوا، بضورورة الشوعر

مما ب  جوز أن  لتفت إلي  أو  ؤخذ ب  ، ويوو ول هوذ  الشوواهد الكثيورة مموا ب يودعو ـ  ما ورن من 

اريكاب  لم  بوظ يوصويل  إلي  ضرورة ، وب  مكل اريكاب  إب مع النمحل والتكلف ، ولول  هبنا إلى

 ىواعد النحو ممكنا.

حووال موول  «ناصووبا»فعوول أموور ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  وجوبووا يقوود ر  أنووت  «واسووتثل»( 1)

معطووف علوى لويه  «وخوال»جوار ومجورور متعلوظ باسوتثل  «بلويه»الفاعل المستتر فى اسوتثل 

لوظ بمحوذوف حوال ظرف متع «بعد»معطوفان على بليه جاران ومجروران  «وبعدا ، وبيكون»

 مضاف إلي . ىصد لف     «ب»و مل  كون ، وبعد مضاف ، 

والمسوتكل  «ىوام القووم ب  كوون ز ودا»( للنحاة فى مرجع الضمير المستكل فى  كون مل ىولك 2)

 ثالثة أىوال معروفة   «ىام القوم ليه ز دا»فى ليه مل ىولك 

لوذو هوو المسوتثنى منو    فتقود ر أن مرجع  هو البعض المفدوم مل الكل السوابظ ا (األول)

يُوِيريكُُم هللاُ فِرا )ز ودا   فدوو مثول ىولو  يعوالى    (أو بعوض القووم)الكالم   ىام القوم ب  كون هو 

ُْ َحّظِ اأْلُْنثَيَْيِن فَِإْن ُُنَّ نِساءً  َُِر ِمثْ ُُْم ِللذَّ ِِ  وهذا أشدر المذاهب فى هذ  المسولة. (أَْوال

عل موخو  مل الفعل العامل فى المستثنى منو    فتقود ر الكوالم   أن مرجع  اسم فا (الثانى)

 ز دا. (أو القائم)ىام القوم ب  كون هو 

أن مرجع  هو مصدر الفعل السابظ العامل فوى المسوتثنى منو  ، والمسوتثنى نفسو   (الثالث)

 ز د.ىيام  (أو القيام)على يقد ر مضاف ، ويقد ر الكالم على هذا   ىام القوم ب  كون هو 
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، وهو مستتر وجوبا  «[وب  كون بعضدم ز دا]ليه بعضدم ز دا »والتقد ر   

خوال ، »و منصووب علوى المفعوليوة ،  «خال ز دا ، وعدا ز ودا»، وفى ىولك   
ضومير عائود علوى الوبعض المفدووم مول ـ  فى المشدورـ  فعالن فاعلدما «وعدا

 بعضوودم ز وودا ، وعوودا القوووم ومووا يقوودّم ، وهووو مسووتتر وجوبووا ، والتقوود ر   خووال

 بعضدم ز دا.
علوى أنو  ب ـ  فقو  « كوون»وهو ىيد فوى ـ  «و كون بعد ب»ونبّ  بقول    

وأندا ب يستعمل في  إب بعد  « كون» ستعمل فى ابستثناء مل لفظ الكون بير 

فال يستعمل في  بعود بيرهوا مول أنوات النفوى ، نحوو   لوم ، وإن ، ولول ،  «ب»
 ولّما ، وما.

* * * 

 اجووووووورر بسوووووووابقى  كوووووووون إن يوووووووورنو

(1)انصب ، وانجرار ىود  ورن  «ما»بعد و   
 

  
__________________ 

أن الكالم ىد ب  كون مشتمال على فعول ، نحوو ىولوك   القووم ـ  الثانى والثالثـ  و ضعف الوجديل

 إخويك ب  كون ز دا.

جار ومجورور  «بسابقى»ت فعل أمر ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبا يقد ر  أن «واجرر»( 1)

 «يورن»شورطية  «إن»ىصود لف و    مضواف إليو   « كوون»و متعلظ باجرر ، وسابقى مضواف ، 

مجوزوم بوان ، وعالموة جزمو  السوكون ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  فعل مضارع فعول الشورط ، 

ـ  روجوبا يقد ر  أنت ، وجواب الشرط محذوف  دل علي  سابظ الكالم ، والتقد ر   إن يرن فواجر

ىصود  «موا»و ظورف متعلوظ بانصوب اآليوى ، وبعود مضواف ،  الواو عاطفوة ، بعود   «وبعد»إلد 

فعووول أمووور ، وفاعلووو  ضووومير مسوووتتر فيووو  وجوبوووا يقووود ر  أنوووت  «انصوووب»لف وو    مضووواف إليووو  

فعول مضوارع ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  جووازا  « ورن»حورف يقليول  «ىود»مبتدأ  «وانجرار»

 ر ، والجملة مل  رن وفاعل  فى محل رفع خبر المبتدأ.يقد ر  هو  عون إلى انجرا
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فوواجرر بدمووا إن شوووت    «خووال ، وعوودا»علووى ،  «مووا»أو   إ ا لووم يتقوودّم 

فخال ، وعدا   حرفا جّر ، ولم  حفظ  «ىام القوم خال ز د ، وعدا ز د»فتقول   
 ىول    «خال»بـ  سيبو   الجّر بدما ، وإنما حكا  األخف    فمل الجرّ 

 ـ  (517)

 خووووووال هللا ب أرجووووووو سووووووواك ، وإنّموووووووا

 أعووووووودّ عيوووووووالى شوووووووعبة مووووووول عيالكوووووووا   

  
__________________ 

 البيت مل الشواهد التى لم  عينوا ىائلدا ، ولم أىف ل  على سابظ أو بحظ.ـ  175

مضووارع موول الرجوواء ، وهووو ضوود اليوووس موول الشووىء الووذو هووو ىطووع  «أرجووو»اللغووة   

ويقووول   رجووا اإلنسووان الشووىء  رجووو  رجوواء ، إ ا أملوو  ويوىووع  الطماعيووة فووى الوصووول إليوو  ،

بيرك ، وهو نليل على أن هذ  الكلمة يستعمل بيور ظورف   لوىوعدوا مفعووب  «سواك»حصول  

أو أحسووب  «أعوود» (ومووا بعوودها 611، )بوو  ، ويقوودمت هووذ  المسووولة مشووروحة مسووتدب لدووا 

 طائفة. «شعبة»العيال   هم أهل بيت اإلنسان ومل  موندم  «عيالى»
المعنى   إننى ب أؤمل أن  صلنى الخير مل أحد إب منك ، وأنا واثظ وول الثقوة مول أنوك ب 

ـ  فوى اعتبواروـ  يدخر وسعا فوى التفضول علوى واإلحسوان إلوى   ألن أهلوى ومول يلزمنوى موؤندم

 فر ظ مل أهلك ومل يلزمك مؤندم.
والمجوورور متعلوظ بووورجو مجورور بخووال ، والجوار  «هللا»حورف جوور  «خووال»اإلعوراب   

 «سوواك»فعل مضارع ، وفاعل  ضمير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوا  «أرجو»نافية  «ب»اآليى 

أناة  «إنموا»سوو   مفعول ب  ألرجوو ، وسووو مضواف والكواف ضومير المخاطوب مضواف إليو  

عيووال    «عيووالى»فعوول مضووارع ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  وجوبووا يقوود ر  أنووا  «أعوود»حصوور 

عول أول ألعد ، وعيوال مضواف و واء الموتكلم مضواف إليو  مبنوى علوى السوكون فوى محول جور مف

مل عيال   جار ومجورور متعلوظ بمحوذوف صوفة لشوعبة  «مل عيالكا»مفعول ثان ألعد  «شعبة»

 ، وعيال مضاف والكاف مضاف إلي .
 وفى هذ  الكلمة وحدها شاهدان للنحاة   «خال هللا»الشاهد في    ىول  

 حرف جر ، فجرب  لفظ الجالل  ، و ور الشارح «خال»ول فحيث استعمل الشاعر أما األ
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 ىول    «عدا»بـ  ومل الجرّ 
 ـ  (176)

 يرونوووووا فوووووى الحضووووويض بنوووووات عووووووج 

 عواووووووف ىووووود خضوووووعل إلوووووى النّسوووووور   

  

 أبحنوووووووووووا حووووووووووويّدم ىوووووووووووتال وأسووووووووووورا

 عووووووودا الّشووووووومطاء والّطفووووووول الّصوووووووغير   

  
__________________ 

األخف  ، وأن سيبو   لم  حفظ مل العرب الجر بخال ، وهذا نقول بيور صوحي  ،  أن هذا مما نقل 

أموا حواش فلويه باسوم ، ولكنو  حورف »حيث  قوول  (377/  1)بل نقل  سيبو   فى وتاب  صر حا 

 جر ما بعد  وما يجر حتى ما بعدها ، وفيو  معنوى ابسوتثناء ، وبعوض العورب  قوول   موا أنوا مول 

فجعلوا خال بمنزلة حاشا ، فا ا ىلوت   موا خوال فلويه فيو  إب النصوب    (الجرب)القوم خال عبد هللا 

 ا  ، «ألن ما اسم ، وب يكون صلتدا إب للفعل هنا

وأما الشاهد الثانى فحيث ىدم ابستثناء فجعلو  أول الكوالم ىبول المسوتثنى منو  وىبول العامول 

 هوب أبوو إسوحاّ الزجواج ، و هوب  في  ، و لك جائز عند الكوفييل ، نص عليو  الكسوائى ، وإليو 

البصر ون إلوى أن  لوك ب  جووز ، وأجواز الفر قوان جميعوا يقود م المسوتثنى علوى المسوتثنى منو  ، 

 بشرط أن  تقدم العامل فى المستثنى من  أو بعض جملة المستثنى من .
ىود يفوارّ النصوب علوى  «سووو»شاهد ثالوث ، وحاصول  أن  «ب أرجو سواك»وفى ىول  

 .611فتتوثر بالعوامل ، وىد وىعت هنا مفعوب ب  ، وهذا هو الذو نبدناك إلي  فى ، ال رفية 
 وهذان البيتان مل األبيات التى لم نقف على نسبتدا إلى ىائل معيل.ـ  176

أران بدوا الخيول التوى  «بنات عووج»ىرار األر  عند منقطع الجبل  «الحضيض»اللغة   

جموع عاوفوة ،  «عواووف»و قوال   خيول أعوجيوات  «جأعو» نسبوندا إلى فرس مشدور  سمون  

أران أهلكنوا  «أبحنواحيدم» للول وخشوعل  «خضوعل»والعكوف   مالزمة الشىء والمواظبوة عليو  

األسوور   أن  وخووذ الرجوول الرجوول فووى الحوورب ملقيووا بيد وو   «أسوورا»واستوصوولنا ، والحووى   القبيلووة 

 وز التى  خال  سوان شعرها بيا  ،هى العج «الشمطاء»معترفا بالعجز عل الدفاع عل نفس  
 «بنوات»جوار ومجورور متعلوظ بترونوا  «فى الحضيض»فعل وفاعل  «يرونا»اإلعراب   

حوال مول بنوات عوووج  «عواووف»مضواف إليو   «عووج»و مفعوول بو  لترونوا ، وبنوات مضواف ، 

 فعل وفاعل ، والجملة فى محل «خضعل»حرف يحقيظ  «ىد»
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ىام القوم ما خال »صب بدما   فتقول   وجب الن «ما»فان يقدّمت عليدما 

صوولتدا ،    «خووال ، وعوودا»و مصوودر ة ،    «مووا»فووـ  «ز وودا ، ومووا عوودا ز وودا
   «ز وودا»و وفاعلدمووا ضوومير مسووتتر  عووون علووى الووبعض ومووا يقوودم يقر وور  ، 

 هذا هو المشدور. «وبعد ما انصب»مفعول ، وهذا معنى ىول    

زائوودة ، وجعوول  «مووا»علووى جعوول  «مووا»وأجوواز الكسووائّى الجووّر بدمووا بعوود 
 «ىام القووم موا خوال ز ود ، وموا عودا ز ود»حرفى جّر   فتقول    «خال ، وعدا»

وىد حكى الجرمّى فى الشرح الجّر بعود  «وانجرار ىد  رن»وهذا معنى ىول    

 عل بعض العرب. «ما»
* * * 

 حيووووووووووث جووووووووووّرا فدمووووووووووا حرفووووووووووان و

(1)ومووووووووا همووووووووا إن نصووووووووبا فعووووووووالن    
 

  
__________________ 

فعوول وفاعوول  «أبحنووا»جووار ومجوورور متعلووظ بخضووعل  «إلووى النسووور»نصووب صووفة لعواوووف 

 «وأسورا»يمييوز  «ىوتال»حى   مفعول ب  ألباح ، وحى مضاف والضومير مضواف إليو   «حيدم»

معطووف علوى  «والطفول»مجورور بعودا  «الشومطاء»حرف جور  «عدا»معطوف على ىول  ىتال 

 صفة للطفل. «الصغير»الشمطاء 

حرف جور ، فجور الشومطاء بو  ،  «عدا»حيث استعمل  «عدا الشمطاء»اهد في    ىول  الش

ولووم  حفووظ سوويبو   الجوور بعوودا ، وب  ووور  أبووو العبوواس المبوورن ، أمووا الجوور بخووال فقوود عرفووت أن 

 175ان وور شوورح الشوواهد رىووم )الصوحي  فووى النقوول عوول سوويبو   أنوو  ىوود روا  عول بعووض العوورب 

 نص عبارة سيبو   ، ونللناك على موضع  مل وتاب .فقد نقلنا لك في   (السابظ
اسم شرط عند الفراء الذو ب  شترط فى المجازاة ب  اىتران  بما ، وعند بير  هوو  «وحيث»( 1)

فعل ما  ، وهو فعول الشورط  «جرا»اآليى   ألن  فى ىوة المشتظ  «حرفان»ظرف  تعلظ بقول  

 «رفانفدما ح»ابثنيل فاعل  على القول األول ، وألف
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فدما حرفا جّر ، وإن نصبت بدا فدموا  «خال ، وعدا»بـ  أو   إن جررت

 فعالن ، وهذا مما ب خالف في .
* * * 

  «موووووا»وخوووووال حاشوووووا ، وب يصوووووحب و
(1)فاحف دموووا  «حووواش ، وحشوووا»ىيووول و   

 

  

ىوام القووم حاشوا »ب يكون إب حرف جّر   فتقول    «حاشا»المشدور أن 

مندم ـ  ألخف  والجرمّى والمازنّى والمبرن وجماعةو هب ا «ز د»بجر  «ز د
يسوتعمل فعوال فتنصووب موا بعودها ، وحرفووا    «خووال»إلووى أندوا مثول ـ  المصونف

ـ  وحكى جماعة «ىام القوم حاشا ز دا ، وحاشا ز د»فتجر ما بعدها   فنقول   

 اللدوم»النّصوب بدوا ، ومنو    ـ  مندم الفراء ، وأبو ز د األنصارو ، والشيبانىّ 
 وىول    «ابفر لى ولمل  سمع ، حاشا الشيطان وأبا اإلصبع

__________________ 

لفاء لرب  الجواب بالشرط ، وهى زائدة على القول الثانى ، وما بعدها جملة مل مبتودأ وخبور فوى 

اآليووى   ألنوو  فووى ىوووة  «فعووالن»جووار ومجوورور متعلووظ بقولوو   «ومووا»محوول جووزم جووواب الشوورط 

فعول موا  ، فعول الشورط ، وألوف  «نصوبا»شورطية  «إن»نفصل مبتودأ ضمير م «هما»المشتظ 

ابثنوويل فاعوول ، وجووواب الشوورط محووذوف ، وجملووة الشوورط وجوابوو  ب محوول لدووا معترضووة بوويل 

 خبر المبتدأ. «فعالن»المبتدأ وخبر  

مبتوودأ مووؤخر  ىصوود لف وو    «حاشووا»جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف خبوور مقوودم  «وحووال»( 1)

فعل مضارع ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوى  عوون إلوى  «بيصح»نافية  «وب»

ىصود  «حواش»فعول موا  مبنوى للمجدوول  «وىيل»ىصد لف     مفعول ب  لتصحب  «ما»حاشا 

احفوظ   فعول أمور. وفاعلو  ضومير  «فاحف دموا»معطووف عليو   «وحشوا»لف     نائب فاعل ىيل 

 ب  بحفظ.مستتر في  وجوبا يقد ر  أنت ، وهما   مفعول 
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 ـ  (177)

 حاشوووووووا ىر شوووووووا   فووووووواّن هللا فّضووووووولدم 

 علووووووووى البر ّووووووووة باإلسووووووووالم والوووووووودّ ل    

  

فوى  «خوال»مثول  «حاشوا»معنوا  أن  «وب يصحب موا»وىول المصنف   
ومووا يتقوودم علووى  «مووا»أندووا ينصووب مووا بعوودها أو يجووّر  ، ولكوول ب يتقوودم عليدووا 

، وهذا الذو  ور  هوو الكثيور ،  «ىام القوم ما حاشا ز دا»  فال يقول    «خال»

ىليال   ففوى مسوند أبوى أميوة الطرسوسوى عول ابول عمور أن  «ما»وىد صحبتدا 
 «أسامة أحّب النّاس إلّى ما حاشا فاطمة»رسول هللا صلّى هللا علي  وسلّم ىال   

(2). 
__________________ 

 هذا البيت مل والم الفرزنّ همام بل بالب.ـ  177

فعوول موا  نال علووى ابسووتثناء ، وفاعلوو  ضومير مسووتتر فيوو  وجوبووا  «حاشووا»اإلعوراب   

الفواء  «فوان»مفعوول بو  لحاشوا  «ىر شوا»يقد ر  هو  عون على البعض المفدووم مول الكول السوابظ 

فضل   فعل ما  ، وفاعلو  ضومير  «فضلدم»اسم إن  «هللا»للتعليل ، إن   حرف يوويد ونصب 

مفعول بو  لفضول ، والجملوة مول فضول وفاعلو   هللا ، هم  مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون على 

جواران ومجوروران متعلقوان بفضول  «على البر ة ، باإلسوالم» «إن»ومفعول  فى محل رفع خبر 

 عطف على اإلسالم. «والد ل»
 فعال ، ونصب ب  ما بعد . «حاشا»فان  استعمل  «حاشا ىر شا»الشاهد في    ىول  

موول وووالم النبووى صوولّى هللا عليوو  وسوولّم ، فجعلوووا  «ا حاشووا فاطمووةموو»( يوووهم النحوواة أن ىولوو  1)

استثنائية ، واستدلوا ب  على أن حاشا ابستثنائية  جوز أن يودخل عليدوا موا ، و لوك بيور  «حاشا»

متعيل ، بل  جوز أن  كون هوذا الكوالم مول ووالم الوراوو  عقوب بو  علوى ىوول الرسوول صولّى هللا 

 ر ود الوراوو بوذلك أن  بويل أنو  عليو  الصوالة والّسوالم لوم  «إلوى أسوامة أحوب النواس»علي  وسولّم 

  فعوول مووا  ، وفاعلوو   سووتثل أحوودا موول أهوول بيتوو  ب فاطمووة وب بيرهووا ، فمووا   نافيووة ، وحاشووى 

مفعوول بو  ، وليسوت حاشوا هوذ   ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هوو  عوون إلوى النبوى ، وفاطموة  

ف يوام يكتوب ألفو   واء لكوندوا رابعوة ، ومضوارع  هوو الوذو هى ابستثنائية ، بل هى فعل متصور

 ورن فى ىول النابغة الذبيانى  
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 وىول   
 ـ  (178)

 رأ وووووووت النّووووووواس موووووووا حاشوووووووا ىر شوووووووا

 فانّوووووووووووا نحووووووووووول أفضووووووووووولدم فعووووووووووواب   

  

 .«حاش ، وحشا»   «حاشا»و قال فى 

* * * 
__________________ 

 ب أرو فووووووووواعال فوووووووووى النّووووووووواس شوووووووووبد  و

 ألىوووووووام موووووول أحووووووود مووووووا أحاشووووووى مووووووولو   

  
والفورّ بوويل حاشووا ابسوتثنائية وهووذا الفعوول موول سوتة أوجوو  ، األول   أن ابسووتثنائية يكووون 

بيوور ـ  إن وانووت فعووالـ  حرفووا ويكووون فعووال ، وهووذ  ب يكووون إب فعووال ، والثووانى أن ابسووتثنائية

يرها مول األفعوال متصرفة ، وهذ  متصرفة ، الثالث أن فاعل ابستثنائية مستتر وجوبا ، وهذ  وغ

ماضويدا فاعلو  مسوتتر جووازا ، والرابوع أن ألوف ابسوتثنائية يكتوب ألفوا ، وهوذ  يكتوب ألفدوا  واء ، 

والخووامه   أن ابسووتثنائية  تعوويل فيدووا أن يكووون موول وووالم صوواحب الكووالم األول السووابظ عليدووا ، 

أو ىال   ما حاشويت ،  وهذ  ليست وذلك ، بل لو يكلم بدا صاحب الكالم األول لقال   ما أحاشى ،

التوى يسوبظ ابسوتثنائية مصودر ة أو  «موا»السوانس   أن  «وموا أحاشوى»وما ىال النابغة الوذبيانى 

 زائدة ، وأما التى يسبظ هذ  فدى نافية ، فاعرف  لك وول حر صا علي  ، وهللا  نفعك ب .
  فوجودت لو  نسب العينى هذا البيت لألخطل بو  بل بيوا  ، وىود راجعوت ن ووان شوعرـ  178

 ىطعة على هذا الوزن والروو  دجو فيدا جر ر بل عطية ، وليه فيدا بيت الشاهد.

رأو أبوو  هدنا مل الرأو ، مثل التوى فوى ىوولدم   «رأو»زعم العينى أن  «رأ ت»اللغة   

حنيفة حرمة وذا ، وعلى هذا يكون متعد ة إلى مفعول واحد ، وليه الذو زعم  بسد د ، بول هوى 

لم ، ويتعدو إلى مفعوليل ، وىد  ور الشواعر مفعولدوا األول وحوذف الثوانى ، ويقود ر    بمعنى الع

فانوا نحول أوثورهم »رأ ت الناس نوننا أو أىل منا فى المنزلة ، ونحو  لك و جووز أن يكوون جملوة 

فى محل نصب مفعوب ثانيا لرأو ، وز دت الفاء فدا وما ز دت فوى خبور المبتودأ فوى نحوو  «فعاب

 الذو  زورنى فل  جائزة ىولدم.
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.................................................................................. 
__________________ 

 الكرم ، و جوز أن يكون الفاء مكسورة على أن  جمع فعل.ـ  هو بفت  الفاء «فعاب»سنية 

لمفعوول الثوانى محوذوف لدبلوة مفعول أول ، وا «الناس»فعل وفاعل  «رأ ت»اإلعراب   

موا   مصودر ة ،  «موا حاشوا»الكالم علي  ، ويقد ر الكالم   رأ ت الناس أىل منا ، أو نوننا ، موثال 

حاشا   فعل ما  ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبا يقود ر  هوو  عوون علوى الوبعض المفدووم مول 

إن   حورف يوويود ونصوب ، نوا    الفواء للتعليول ، «فانوا»مفعوول بو  لحاشوا  «ىر شا»الكل السابظ 

أفضول   خبور إن ، وأفضوول  «أفضوولدم»يوويود للضوومير المتصول الواىوع اسوما إلن  «نحول»اسوم  

 «إن»يمييووز ، و جووز أن يكوون الفواء زائودة ، ويكوون جملووة  «فعواب»مضواف وهوم مضواف إليو  

لمفعوول الثوانى واسمدا وخبرها فى محل نصب مفعوب ثانيا لرأو ، وب عجب أن يزان الفواء فوى ا

   فان أصل  خبر ، والفاء يزان فى خبر المبتدأ وثيرا.
و لوك  «حاشوا»المصودر ة علوى  «موا»حيوث نخلوت  «ما حاشا ىر شوا»الشاهد في    ىول  

 ىليل ، واألوثر أن يتجرن مندا.

* * * 
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 الحال

 الحووووال وصووووف ، فضوووولة ، منتصووووب ، 

(1)مفدووووووم فووووووى حووووووال وفوووووورنا أ هووووووب    
 

  

بون  ، الوصف ، الفضلة ، المنتصب ، للدبلة على هيوة  (2)عّرف الحال 
 حال   لوجون القيون المذوورة في .   «فرنا»فـ  «فرنا أ هب»، نحو   

 «ز وود ىووائم»الوصووف الواىووع عموودة ، نحووو    «فضوولة»وخوورج بقولوو    

فانوو   «هلل نّر  فارسووا»التمييووز المشووتّظ ، نحووو    «للدبلووة علووى الديوووة»وبقولوو  
حال على الصحي    إ  لم  قصد ب  الدبلة علوى الديووة ، بول التعجوب  يمييز ب

رأ ت رجوال »مل فروسيّت    فدو لبيان المتعّجب من  ، ب لبيان هيوت  ، ووذلك 

لووم  سووظ للدبلووة علووى الديوووة ، بوول لتخصوويص الرجوول ،  «راوبووا»فوواّن  «راوبووا
 .«لديوةللدبلة على ا»هو معنى ىولنا  «مفدم فى حال»وىول المصنف 

* * * 
__________________ 

جوار  «فى حوال»نعوت لوصف  «فضلة ، منتصب ، مفدم»خبر   «وصف»مبتدأ  «الحال»( 1)

الكاف جارة لقول محذوف وما سبظ بير مرة ، فرنا   حوال مول  «وفرنا»ومجرور متعلظ بمفدم 

   أنا.فعل مضارع ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبا يقد ر «أ هب»فاعل أ هب اآليى 

( الحال فى اللغة   موا عليو  اإلنسوان مول خيور أو شور ، وهوو فوى اصوطالح علمواء العربيوة موا 2)

 ور  الشارح العالمة ، و قوال   حوال ، وحالوة ، فيوذور لف و  و ؤنوث ، ومول شوواهد يونيوث لف و  

 ىول الشاعر  

 علووووووى حالووووووة لووووووو أّن فووووووى القوووووووم حايمووووووا

 علووووووى جووووووون  ضوووووونّت بوووووو  نفووووووه حووووووايم    

  
 واهد يذوير لف   ىول الشاعر  ومل ش

 إ ا أعجبتووووووك الوووووودّهر حووووووال موووووول امووووووروء

 فدعووووووووووو  ، وواوووووووووووول أمووووووووووور  واللّياليوووووووووووا   
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 وونووووووووووووووووو  منوووووووووووووووووتقال مشوووووووووووووووووتقّاو

(1) غلووووووووب ، لكوووووووول لوووووووويه مسووووووووتحقّا    
 

  

 األوثر فى الحال أن يكون   منتقلة ، مشتقة.

جوواء ز ووود »ومعنووى ابنتقووال   أب يكوووون مالزمووة للمتّصووف بدوووا ، نحووو 

بووون  جووىء  «ز وود»وصووف منتقوول   لجووواز انفكاووو  عوول    «راوبووا»فووـ  «اراوبو
 ماشيا.

نعووت هللا »، أو وصوفا بزموا ، نحوو  (2)وىد يجوىء الحوال بيور منتقلوة 

 ، وىول    «خلظ هللا الّزرافة  د دا أطول مل رجليدا»و  «سميعا
 ـ  (179)

 فجووووواءت بووووو  سوووووب  الع وووووام ، وونّموووووا

 عمامتوووووووووو  بوووووووووويل الّرجووووووووووال لووووووووووواء   

  

 أحوال ، وهى أوصاف بزمة. «سميعا ، وأطول ، وسب » ـف
__________________ 

الواو لالستوناف ، ووون   مبتدأ ، ووون مضاف والداء مضاف إلي  ، مل إضوافة  «ووون »( 1)

فعوول  « غلوب»خبوور ثوان  «مشوتقا»خبور المصوودر النواىص  «منوتقال»المصودر النواىص إلوى اسووم  

ر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى وون  منتقال ، والجملوة مول  غلوب مضارع ، وفاعل  ضمير مستت

فعول موا  نواىص ، واسوم   «لويه»حورف اسوتدراك  «لكول»وفاعل  فى محل رفوع خبور المبتودأ 

 خبر ليه. «مستحقا»إلد ـ  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى وون  منتقال

 ( يجىء الحال بير منتقلة فى ثال  مسائل  2)

ْنسراُن )ولى   أن  كون العامل فيدا مشعرا بتجدن صاحبدا ، نحو ىولو  يعوالى   األ َوُخِلرَي اْْلِ

 ً فجواءت بو  * ول مل رجليدا ، ونحو ىول الشواعرونحو ىولدم   خلظ هللا الزرافة  د دا أط (َوِعيعا

 (.179رىم )سب  الع ام* البيت الذو أنشد  الشارح رحم  هللا 
ً )مؤووودة   إمووا لعاملدووا نحووو ىولوو  يعووالى    الثانيووة   أن يكووون الحووال وىولوو   (فَتَبَسَّررَم ورراِحكا

َْلَمَن َمْن فِا اأْلَْرِض ُُلُُّهرْم )وإما مؤودة لصاحبدا ، نحو ىول  سبحان     (َويَْوَم أُْبعَُ  َحياا)سبحان    

 ً  وإما مؤودة لمضمون جملة ىبلدا ، نحو ىولدم   ز د أبوك عطوفا (َجِميعا
 فووى أمثلوة مسووموعة ب ضواب  لدووا ، وقوولدم   نعوووت هللا سوميعا ، وىولوو  يعووالى   الثالثوة  

ًّلً )  .(قائِماً بِاْلِقْس ِ )ووقول  جل  ور     (أَْنَنَ  إِلَْيكُُم اْلِكتاَب ُمعَصَّ
 البيت لرجل مل بنى جناب لم أىف على اسم .ـ  179
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عضودا وىد يويى الحال جامدة ، و كثور  لوك فوى مواضوع  وور المصونف ب

 بقول   

  كثووووور الجموووووون   فوووووى سوووووعر ، وفوووووى و

(1)مبوووووووووودو يوووووووووووّول بووووووووووال يكلّووووووووووف    
 

  

 وبعوووووووو  موووووووودّا بكووووووووذا ،  وووووووودا بيوووووووود ، 

(2)وووووووووّر ز وووووووود أسوووووووودا ، أو ووسوووووووود و   
 

  
__________________ 

هو ما نون العلم ، وأران أن  يوام  «لواء»أران أن  سوو الخلظ حسل القامة  «سب  الع ام»اللغة   

 فكنى بدذ  العبارة عل هذا المعنى. الخلظ طو ل  

جوواء   فعوول مووا  ، والتوواء للتونيووث ، والفاعوول ضوومير مسووتتر فيوو   «فجوواءت»اإلعووراب   

حال مول الضومير المجورور محوال  «سب »جار ومجرور متعلظ بجاءت  «ب »جوازا يقد ر  هى 

وموا   ووون   حورف يشوبي  ونصوب ،  «وونموا»مضواف إليو   «الع وام»و بالباء ، وسوب  مضواف 

منصووب علوى  «بويل»عمامة   مبتدأ ، وعماموة مضواف والضومير مضواف إليو   «عمامت »وافة 

 خبر المبتدأ. «لواء»مضاف إلي   «الرجال»و ال رفية ، وبيل مضاف ، 
حيوث ورن الحوال وصوفا مالزموا ، علوى خوالف الغالوب  «سب  الع وام»الشاهد في    ىول  

ب يفيود  يعر فوا وب يخصيصوا   ألنو  صوفة مشوبدة ،  في  مل وون  وصوفا منوتقال ، وإضوافة سوب 

وإضوافة الصووفة المشووبدة إلووى معمولدووا ب يفيوود التعر وف وب التخصوويص ، وإنمووا يفيوود رفووع القووب  

 على ما سيويى بيان  فى باب اإلضافة إن شاء هللا يعالى

وفوى »جار ومجرور متعلوظ بيكثور  «فى سعر»فاعل  كثر  «الجمون»فعل مضارع  « كثر»( 1)

 «يووول»و جار ومجرور معطوف بالواو على الجار والمجرور األول ، ومبدو مضواف  «مبدو

جوار ومجورور متعلوظ بتووول ، وب اسوم بمعنوى بيور مضواف ويكلوف    «بال يكلف»مضاف إلي  

 مضاف إلي .

الكوواف جووارة لقووول محووذوف ، بووع   فعوول أموور ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  وجوبووا  «وبعوو »( 2)

جوار ومجورور متعلوظ بمحوذوف  «بكوذا»حال مل المفعوول  «مدا»ت ، والداء مفعول ب  يقد ر  أن

 «أو»حوال مول الفاعول  «أسودا»فعول وفاعول  «وور ز د»صفة لمد ، وىال سيبو     هو بيان لمد 

الواىووع حوواب ،  «أسوودا»الكوواف اسووم بمعنووى مثوول عطووف بيووان علووى ىولوو   «ووسوود»حوورف يفسووير 

 ضاف إلي .والكاف ابسمية مضاف وأسد م
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 «(1)بع  مدّا بودرهم » كثر مجىء الحال جامدة إن نلّت على سعر ، نحو 

بعو  مسوعّرا وول مود »فمدا   حال جامدة ، وهى فى معنوى المشوتظ   إ  المعنوى 
 «(2)بعت   ودا بيود »فيما نّل على يفاعل ، نحو ـ  أ ضاـ  و كثر جمونها «بدرهم

فوـ  أو مشوبدا األسود ،   « ود أسوداووّر ز»أو   مناجزة ، أو علوى يشوبي  ، نحوو 

جامودان ، وصوّ  وىوعدموا حواب ل دوور يوّولدموا بمشوتظ ، وموا  « دا ، وأسدا»
أو    كثوور مجووىء الحووال  «وفووى مبوودو يوووّول»يقوودم ، وإلووى هووذا أشووار بقولوو    

 جامدة حيث ظدر يوّولدا بمشتظ.

لوة إن الحوال  جوب أن يكوون منتق»وعلم بدذا وموا ىبلو  أن ىوول النحوو يل 
معنوا  أن  لوك هوو الغالوب ، ب أنو  بزم ، وهوذا معنوى ىولو  فيموا يقودم  «مشوتقة

 .(3) «لكل ليه مستحقّا»
__________________ 

(  جوز فى هذا المثال وجدان   أحدهما رفع ما ، وثانيدما نصب  ، فوما رفع مد فعلى أن  كوون 1)

تودأ ، وجواز اببتوداء بوالنكرة ألن لدوا مبتدأ ، والجار والمجورور بعود  متعلقوان بمحوذوف خبور المب

مود منو  بودرهم ، وجملوة المبتودأ وخبور  فوى محول  (مثال)وصفا محذوفا ، ويقد ر الكالم   بع البر 

مموا ـ  على هذا الوج ـ  نصب حال ، والراب  هو الضمير المجرور محال بمل ، وب  كون المثال

ب موود فعلووى أن  كووون حوواب ، والجووار نحوول بصوودن    ألن الحووال جملووة ب مفوورن جاموود ، أمووا نصوو

والمجورور بعوود  متعلوظ بمحووذوف صووفة لو  ، و كووون المثوال حينوووذ ممووا نحول بصوودن  ، والمشووتظ 

 المؤول ب   لك الحال  كون موخو ا مل الحال وصفت  جميعا ، ويقد ر    مسعرا.

  الوذو يؤولو  بو «مسوعرا»و جوز أن  كون هوذا الحوال حواب مول فاعول بعو    فيكوون لفوظ 

بفوت   «مسوعرا»بكسر العيل مشدنة اسم فاعل ، و جوز أن  كون حاب مل المفعول   فيكون ىولك 

 العيل مشدنة اسم مفعول
ونصب  ، وإعراب الوجديل هنوا واعرابدموا فوى  « د»( هذا المثال والذو ىبل  ،  جوز في  رفع 2)

د ر على النصب    ودا وائنوة موع المثال السابظ ، والتقد ر على الرفع    د من  على  د منى ، والتق

  د.

 ـ ـ امدة وهى فى يوو ل المشتظ ،(  ور الشارح ثالثة مواضع يجىء فيدا الحال ج3)
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.................................................................................. 
__________________ 

أو علوى يشوبي  ، ـ  منو  نبلتدوا علوى منواجزةوـ  وهى   أن يدل الحال على سعر ، أو على يفاعل

 وىد بقيت خمسة مواضع أخرو  

سوار  األول   أن يدل الحوال علوى يرييوب ، وقولوك   انخلووا الودار رجوال رجوال ، وىولوك  

الجند رجليل رجليل ، ير د مريبيل ، وضاب  هذا النوع   أن  وذور المجمووع أوب ثوم  فصول هوذا 

فووالمجموع فووى المثووال األول هووو الووذو يوودل الووواو عليوو  ، وفووى المجموووع بووذور بعضوو  مكووررا ، 

المثال الثوانى هوو الجنود ، والحوال عنود التحقيوظ هوو مجمووع اللف ويل ، ولكنو  لموا يعوذر أن  كوون 

المجموع حاب جعل ول واحد مندما حاب ، وما فى الخبور المتعودن بغيور عواطف فوى نحوو ىولوك   

ى أن الحال هوو األول ، والثوانى معطووف عليو  بعواطف الرمان حلو حامض ، و هب ابل جنى إل

 مقدر.
 وىولوو    (قُْرآنرراً َعَربِياررا)الموضوع الثووانى   أن يكووون الحووال موصوووفة ، نحووو ىولو  يعووالى   

َْ لَها بََشراً َسِوياا)  .«الحال الموطوة»ويسمى هذ  الحال    (فَتََمثَّ

فَتَمَّ ِميقراُت َربِّرِه أَْربَِعريَن )حو ىول  يعالى الموضع الثالث   أن يكون الحال نالة على عدن ، ن

 .(لَْيلَةً 
الموضع الرابع   أن يدل الحال على طور في  يفصيل ، نحو ىولدم   هذا بسرا أطيوب منو  

 رطبا.
الموضع الخامه   أن يكون الحال نوعا مل صاحبدا ، وقولك   هذا مالك  هبا ، أو يكوون 

ً ) ذا حد دك خايما ، ووقولو  يعوالى  الحال فرعا لصاحبدا ، وقولك   ه أو  (َوتَْنِحتُروَن اْلِجبراَ  بُيُوترا

أَْسرُجُد ِلَمرْن َخلَْقرَت أَ )يكون الحال أصوال لصواحبدا ، وقولوك   هوذا خايموك حد ودا ، ووقولو  يعوالى   

 ً  .(ِطينا
وهوى الثالثوة التوى  ورهوا الشووارح ـ  وىود أجموع النحواة علوى أن المواضوع األربعوة األولوى

 جب يوو لدا بمشتظ ، ليسور  لوك ، وعودم التكلوف فيو  ، ثوم اختلفووا ـ  وضع األول مما  ورنا والم

فوى المواضووع األربعووة الباىيووة   فووذهب ىوووم مووندم ابول النوواظم إلووى وجوووب يوو لدووا أ ضووا   ليكووون 

الحووال علووى مووا هووو األصوول فيدووا ، و هووب ىوووم إلووى أنوو  ب  جووب يوو لدووا بمشووتظ ألن فووى يوو لدووا 

 يكلفا ، وفى  لك مل التحكم ما ليه  خفى. بالمشتظ
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 الحوووووووال إن عوووووووّرف لف وووووووا فاعتقووووووودو

(1)ينكيووووور  معنوووووى ، ووحووووودك اجتدووووود    
 

  

مذهب جمدور النحو يل أن الحال ب يكوون إب نكورة ، وأن موا ورن مندوا 

 معّرفا لف ا فدو منّكر معنى ، وقولدم   جاءوا الجّماء الغفير.
 ـ (180)

 .*.. أرسلدا العراك* و
__________________ 

 «لف ووا»فعوول مووا  مبنووى للمجدووول فعوول الشوورط  «عوورف»شوورطية  «إن»مبتوودأ  «الحووال»( 1)

الفاء لرب  الجواب بالشرط ، اعتقد   فعول أمور ، وفاعلو   «فاعتقد»يمييز محول عل نائب الفاعل 

مضوواف مفعووول بوو  بعتقوود ، وينكيوور  ينكيوور   «ينكيوور »ضوومير مسووتتر فيوو  وجوبووا يقوود ر  أنووت 

الكواف جووارة لقوول محووذوف ، وحود   حووال موول  «ووحوودك»يمييوز  «معنووى»والدواء مضوواف إليو  

فعول أمور ،  «اجتدود»اآليى ، ووحد مضاف والكواف مضواف إليو   «اجتدد»الضمير المستتر فى 

وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبوا يقود ر  أنوت ، والجملوة فوى محول نصوب مقوول لقوول محوذوف ، 

 .«منفرنا»ل وقولك اجتدد وحدك ، والحال فى يوو ل والتقد ر   و لك وائ

هذ  ىطعة مل بيت للبيد بل ربيعة العامرو  صف حموارا وحشويا أورن أينو  المواء لتشورب ـ  180

 ، وهو بتمام   

 فورسوووووووووولدا العووووووووووراك ، ولووووووووووم  ووووووووووذنها ، 

 لووووووووم  شووووووووفظ علووووووووى نغووووووووص الوووووووودّخال و   

  
 « شوفظ» طرنهوا  « وذنها»لمواء ازنحوام اإلبول أو بيرهوا حويل ورون ا «العوراك»اللغوة   

إ ا لوم  وتم موران  ، ونغوص البعيور إ ا لوم  وتم ـ  بكسر الغيلـ  مصدر نغص الرجل «نغص» رحم 

أن  داخل بعير  الوذو شورب مورة موع اإلبول التوى لوم يشورب حتوى  شورب معدوا  «الدخال»شرب  

 ثانية ، و لك إ ا وان البعير ور ما ، أو شد د العط  ، أو ضعيفا.
أرسل   فعل ما  ، وفاعل  ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  «فورسلدا»ب   اإلعرا

 عون إلى الحمار الوحشى المذوور فى أبيات سابقة ، والضومير البوارز المتصول الوذو  رجوع إلوى 

الواو عاطفة ، لوم نافيوة جازموة ،  وذ    فعول  «ولم  ذنها»حال  «العراك»األبل مفعول ب  ألرسل 

، والفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى فاعل أرسل ، وهوا   مضارع مجزوم بلم 

 مفعول ب  ، والجملة معطوفة على جملة فورسلدا.
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 «الجّماء ، والعراك ، ووحدك ، وفا »فـ  واجتدد وحدك ، وولمت  فا  إلى فّى  

أحوووال ، وهووى معرفووة ، لكندووا مؤّولووة بنكوورة ، والتقوود ر   جوواءوا جميعووا ،   
 رسلدا معتروة ، واجتدد منفرنا ، وولمت  مشافدة.وأ

وزعم البغدان ّون و ونه أنو   جووز يعر وف الحوال مطلقوا ، بوال يوو ول   

 .«جاء ز د الّراوب»فوجازوا 
وفّصل الكوفيون ، فقالوا   إن يضّمنت الحال معنى الشرط صّ  يعر فدا 

 «سول منو  الماشوىز د الّراووب أح»، وإّب فال   فمثال ما يضمل معنى الشرط 

حابن ، وص  يعر فدما لتوولدما بالشرط   إ  التقد ر    «الراوب والماشى»فـ 
ز د إ ا روب أحسل من  إ ا مشى ، فان لم يتقدر بالشرط لم  صو  يعر فدوا     

 .«جاء ز د إن روب»إ  ب  ص   «جاء ز د الّراوب»فال يقول   

* * * 

 مصوووووووووودر منّكوووووووووور حوووووووووواب مقووووووووووع و

(1)ز وووووووووود طلووووووووووع  بكثوووووووووورة وبغتووووووووووة   
 

  
__________________ 

جار ومجرور متعلظ بيشفظ ، ونغوص مضواف ،  «على نغص»وىول   «ولم  شفظ»ومثلدا جملة 

 مضاف إلي . «الدخال»و 

ـ  والحال ب  كوون إب نكورةـ  حيث وىع حاب مع وون  معرفة «العراك»الشاهد في    ىول  

 سلدا معتروة ،  عنى مزنحمةوإنما ساغ  لك ألن  مؤول بالنكرة ، أو   أر
منصووب علوى الحوال ، وصواحب  الضومير المسوتتر  «حواب»نعوت  «منكور»مبتدأ  «مصدر»( 1)

فعول مضوارع ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى  « قع»اآليى  « قع»فى 

 «غتوةوب»جوار ومجورور متعلوظ بيقوع  «بكثورة»مصدر منكر. والجملة فى محل رفع خبر المبتودأ 

مبتودأ  «ز ود»اآليوى  «طلوع»الكاف جارة لقول محوذوف ، بغتوة   حوال مول الضومير المسوتتر فوى 

فعل ما  ، وفاعل  ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى ز ود ، والجملوة فوى  «طلع»

 محل رفع خبر المبتدأ.
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وهو   ما نّل على معنى وصواحب    وقوائم ، ـ  حّظ الحال أن  كون وصفا

فوىوعدا مصدرا على خوالف األصول   إ  ب نبلوة فيو  ـ  ، ومضروبوحسل 
 على صاحب المعنى.

وىد وثر مجىء الحال مصدرا نكرة ، ولكن  لويه بمقويه   لمجيوو  علوى 

مصوودر نكوورة ، وهووو    «بغتووة»فووـ  «ز وود طلووع بغتووة»خووالف األصوول ، ومنوو  
  منصووووب علوووى الحوووال ، والتقووود ر   ز ووود طلوووع بابتوووا   هوووذا موووذهب سووويبو 

 والجمدور.

و هب األخف  والمبرن إلى أن  منصوب على المصدر ة ، والعامول فيو  
عندهما هوو الحوال ، ب  « بغت»فـ  محذوف ، والتقد ر   طلع ز د  بغت بغتة ،

 .«بغتة»

و هب الكوفيون إلى أن  منصوب على المصدر ة وما  هبوا إليو  ، ولكول 
و ل  بفعل مل لفوظ المصودر ، لتو [وهو طلع]الناصب ل  عندهم الفعل المذوور 

 «طلووع»  فيؤولوون  «ز ود بغووت بغتوة» «ز وود طلوع بغتوة»والتقود ر فوى ىولوك   

 .«بغتة»ببغت ، و نصبون ب  
* * * 

 لوووووووم  نّكووووووور بالبوووووووا  و الحوووووووال ، إن و

(1)لووووم  توووووّخر ، أو  خّصووووص ، أو  ووووبل    
 

  
__________________ 

حوال مول  «بالبوا»للمجدوول ، مجوزوم بلوم  فعول مضوارع مبنوى « نكر»نافية جازمة  «ولم»( 1)

شوورطية  «إن»مضوواف إليوو   «الحووال»و نائووب فاعوول  نكوور ، و و مضوواف ،  « و»نائووب الفاعوول 

فعول مضوارع مجوزوم بلوم فعول الشورط ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو   « توخر»نافية جازمة  «لم»

  إن لووم  توووخر  و جووازا يقوود ر  هووو  عوون إلووى  و الحووال ، وجوواب الشوورط محووذوف ، والتقود ر 

 معطوفان على  توخر. «أو  خصص ، أو  بل»إلد فال  نكر ـ  الحال
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 ب»وووووـ  موووول بعوووود نفووووى أو مضوووواهي  ،
 (1) «ببوو  اموورؤ علووى امووروء مستسووودال   

  

حّظ صاحب الحال أن  كون معرفة ، وب  نكر فى الغالب إب عند وجوون 
   (2)مسّوغ ، وهو أحد أمور 
__________________ 

مضواف  «نفوى»و جار ومجرور متعلظ بيبل فى البيت السابظ ، وبعود مضواف ،  «مل بعد»( 1)

مضاهى   معطوف على نفى ، ومضاهى مضاف وضمير الغائوب  «مضاهي »عاطفة  «أو»إلي  

فعول مضوارع  « بو »الكاف جارة لقوول محوذوف ، ب   ناهيوة  «وال»العائد إلى نفى مضاف إلي  

 «مستسودال»جوار ومجورور متعلوظ بيبو   «علوى اموروء»فاعول  بو   «امرؤ»مجزوم بال الناهية 

 الفاعل «امرؤ»حال مل ىول  

مول مسووبات مجوىء الحوال مول النكورة ثالثوة مسووبات   أولدوا ـ  يبعا للناظمـ  (  ور الشارح2)

يقدم الحال ، وثانيدا يخصوص صواحبدا بوصوف أو باضوافة ، وثالثدوا وىووع النكورة بعود النفوى أو 

 قى مل المسوبات ثالثة أخرو لم  صرح بدا.شبد  ، وب

األول   أن يكون الحال جملة مقترنة بالواو ، وما فى ىولك   زارنا رجول والشومه طالعوة 

، والسر فى  لوك أن وجوون الوواو فوى صودر الجملوة  رفوع يووهم أن هوذ  الجملوة نعوت للنكورة   إ  

تراٌب )ى.النعت ب  فصل بين  وبيل المنعوت بالواو   ففى ىولو  يعوال ُِ َومرا أَْهلَْكنرا ِمرْن قَْريَرٍة إاِلَّ َولَهرا 

مسوبان ، بل ثالثة ، وهى يقدم النفوى ، ووىووع الوواو فوى صودر جملوة الحوال ، والثالوث  (َمْعلُرومٌ 

 638 السووابقة و 604ان ور ، )اىتوران الجملوة بوواب ، ألن ابسوتثناء المفوورغ ب  قوع فوى النعوووت 

َُالَّرِذي َمررَّ َعلرى قَْريَرٍة َوِهرَا خاِويَرةٌ َعلرى عُُروِلرهاأَ )وأموا ىولو  يعوالى    (اآليية فالمسووغ وىووع  (ْو 

 الواو فى صدر جملة الحال.
الثانى   أن يكون الحال جامدة ، نحو ىولك   هذا خايم حد دا ، والسر فى  لك أن الوصوف 

الحال جامودة  بالجامد على خالف األصل   فال  ذهب إلي   اهب ، وىد ساغ فى مثل هذا أن يكون

 (.وما بعدها 628ان ر ، )وما علمت 
الثالث   أن يكوون النكورة مشوتروة موع معرفوة أو موع نكورة  صو  أن يجوىء الحوال مندوا ، 

 وقولك   زارنى خالد ورجل راوبيل ، أو ىولك   زارنى رجل صال  وامرأة مسكر ل.
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قووول ، وو «فيدوا ىائمووا رجول»مندوا   أن  تقودم الحووال علوى النكوورة ، نحوو 

 الشاعر ، وأنشد  سيبو    
 ـ  (181)

 بالجسوووووووم منّوووووووى بيّنوووووووا لوووووووو علمتووووووو  و

 شوووحوب ، وإن يستشوووددو العووويل يشووودد   

  

 ووقول   
 ـ  (182)

 موووووووا بم نفسوووووووى مثلدوووووووا لوووووووى بئوووووووم و

 ب سوووودّ فقوووورو مثوووول مووووا ملكووووت  وووودو و   

  
__________________ 

 البيت مل الشواهد التى ب  علم ىائلدا.ـ  181

وىود ـ  بووزن ىعود  قعود ىعووناـ  هو مصدر شحب جسم   شحب شحوبا «شحوب»اللغة   

إ ا يغيور لونو  ـ  مثول سودل األمور  سودل سودولةـ  جاء على لغوة أخورو ، شوحب  شوحب شوحوبة

 ظاهرا ، وهو فيعل مل بان  بيل ، إ ا ظدر ووض . «بينا»
الشوفقة علوى ،  المعنى   إن بجسمى مل  ثار حبك لشحوبا ظاهرا ، لو أنوك علمتو  ألخوذيك

 وإ ا أحببت أن يرو الشاهد فان رو إلى عينى فاندما يحدثانك حد ث .
جوار ومجورور  «منوى»جار ومجورور متعلوظ بمحوذوف خبور مقودم  «اإلعراب   وبالجسم

حوال مول شوحوب اآليوى علوى رأو سويبو   الوذو  جيوز  «بينوا»متعلظ بمحوذوف حوال مول الجسوم 

جمدوور حوال مول الضومير المسوتكل فوى الجوار والمجورور مجىء الحال مل المبتدأ ، وهوو عنود ال

فعول وفاعول ومفعوول بو  ، والجملوة مول الفعول  «علمتو »شورطية بيور جازموة  «لو»الواىع خبرا 

وفاعلوو  ومفعولوو  شوورط لووو ، وجووواب الشوورط محووذوف ، والتقوود ر   لووو علمتوو  ألشووفقت علووى ، 

 «شوحوب»لمقودم والمبتودأ الموؤخر والجملة مل الشرط وجواب  ب محل لدا معترضة بويل الخبور ا

فعوول مضووارع فعوول الشوورط ، و وواء المخاطبووة فاعوول  «يستشووددو»شوورطية  «وإن»مبتوودأ مووؤخر 

 جواب الشرط. «يشدد»مفعول ب   «العيل»
علوى  «شوحوب»حيث وىعت الحال مل النكورة ، التوى هوى ىولو   «بينا»الشاهد في    ىول  

، والمسوغ لذلك يقدم الحال على صواحبدا ، فوا ا  ما هو مذهب سيبو   ، وما ىررنا  فى اإلعراب

 جر ت على ما  هب الجمدور إلي  خال البيت مل الشاهد.
 مل الشواهد التى ب  علم ىائلدا ،ـ  أ ضاـ  وهذا البيتـ  182
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و ،  «شووحوب»حووال موول  «بيّنووا»و ،  «رجوول»حووال موول    «ىائمووا» ـفوو

 .«بئم»حال مل  «مثلدا»
ة بوصوف ، أو باضوافة   فمثوال موا يخّصوص ومندا   أن يخّصوص النكور

ُّْ أَْمٍر َحِكيٍم أَْمراً ِمْن ِعْنِدنا)بوصف ىول  يعالى    ُُ  .(1)(فِيها يُْعَرُق 
__________________ 

سوود »عووذل ، ويقووول   بم فووالن فالنووا لومووا ومالمووا ومالمووة ، إ ا عايبوو  ووبخوو   «بم»اللغووة   

اس وسؤالدم ، شب  الفقر بباب مفتوح  وييو  مول ناحيتو  موا أران أبنانى عل الحاجة إلى الن «فقرو

 ب  جب   فدو فى حاج  إل صان .

المعنى   إن اللوم الذو  كون ل  األثر الناجع فى رجوع اإلنسان عما اسوتوجب اللووم عليو  

هوو لووم اإلنسوان نفسو    ألن  لوك  ودل علوى شوعور  بالخطوو ، وإن موا فوى  ود اإلنسوان مول المووال 

 اب ل  مما فى أ دو الناس.ألىرب من
نفه   مفعوول بو  يقودم علوى الفاعول ،  «نفسى»فعل ما   «بم»نافية  «وما»اإلعراب   

اآليوى ، ومثول مضواف  «بئوم»مثول   حوال مول  «مثلدوا»ونفه مضاف و اء المتكلم مضاف إلي  

ومجورور جوار  «لوى»مول األلفواظ التوى ب يسوتفيد باإلضوافة يعر فوا  «مثول»و وها مضاف إلي  ، 

الواو عاطفة ، ب زائودة لتوويود النفوى  «وب»فاعل بم  «بئم»متعلظ بمحذوف حال مل بئم اآليى 

مفعول ب  لسد يقدم على الفاعول ، وفقور مضواف و واء الموتكلم  فقر   «فقرو»فعل ما  ،  «سد»

 «ملكوت»اسوم موصوول مضواف إليو   «موا»و فاعول لسود ، ومثول مضواف ،  «مثل»مضاف إلي  

 ود   فاعول ملكوت ، و ود مضواف و واء الموتكلم مضواف  « دو»فعل ما  ، والتاء للتونيث  ملك  

إلي . والجملة مل ملوك وفاعلو  ب محول لدوا صولة الموصوول ، والعائود محوذوف ، والتقود ر   مثول 

 الذو ملكت   دو
ـو  «لوى»و ،  «مثلدوا»وهوى ىولو  ـ  حيث جاءت الحال «مثلدا لى بئم»الشاهد في    ىول  

 والذو سوغ  لك يوخر النكرة عل الحال.ـ  «بئم»وهى ىول  ـ  النكرة مل
( األمر األول الووارن فوى هوذ  اآل وة واحود األموور ، واألمور الثوانى واحود األوامور وىود أعورب 1)

على أن  حوال مول أمور األول ، وسووغ مجوىء الحوال منو  يخصيصو  بحكويم  «أمرا»الناظم وابن  

 ومورا ب  مل عندنا.بمعنى محكم ، أو حال وون  م

 واعتر  ىوم على هذا اإلعراب بون الحال ب  جىء مل المضاف إلي  إب إ ا وجد
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 ووقول الشاعر  
 ـ  (183)

 نّجيووووت  ووووا رّب نوحووووا ، واسووووتجبت لوووو  

 فوووووى فلوووووك مووووواخر فوووووى الووووويّم مشوووووحونا   

  

 عوووووووووواش  وووووووووودعو بآ ووووووووووات مبيّنووووووووووةو

 فووووى ىوموووو  ألووووف عووووام بيوووور خمسووووينا   

  
__________________ 

 واحد مل األمور الثالثة التى  ويى بياندا فى هذا الباب ، وليه واحد مندا بموجون هنا.

وأجيب بونا ب نسلم أن األمور الثالثة بير موجونة فى هذا المثال ، بل المضاف الوذو هوو 

فوى صوحة ابسوتغناء بو  عنو    و لوك  «أمور»والجزء مل المضاف إلي  الذو هو لفوظ  «ول»لفظ 

 بمعنى األمر   إ  المعلوم أن لفظ ول بحسب ما  ضاف إلي .ألن لفظ ول 
ومل العلماء مل جعول أمورا الثوانى حواب مول وول ، ويصول  اآل وة لالسوتدبل بدوا لموا نحول 

نكرة   إ  المضاف إلي  نكرة ، ومندم مل جعول أمورا حواب مول الضومير  «ول أمر»بصدن    ألن 

 لضمير الواىع مفعوب ، أو مومورا ب .المستتر فى حكيم ، ومندم مل جعل  حاب مل ا
 البيتان مل الشواهد التى لم  ذوروها منسوبة إلى ىائل معيل.ـ  183

السوفينة ، ولف و  للواحود والجموع سوواء ، وىود يتبوع ـ  أصل  بضوم فسوكون «الفلك»اللغة   

اسووم فاعوول موول مخوورت  «موواخر»حرووة عينوو  التووى هووى الووالم حروووة الفوواء ومووا فووى بيووت الشوواهد 

البحوور ، أو الموواء  «الوويم»إ ا جوورت يشووظ الموواء مووع صوووت ـ  موول بووابى ىطووع ونخوولـ  لسووفينةا

ظواهرة واضوحة ، أو أندوا  «  وات مبينوة»اسوم مفعوول مول شوحل السوفينة   أو مألهوا  «مشحونا»

 يبيل حال  ويدل على صدّ نعوا .
النداء  منانو ، وجملة  ا   حرف نداء ، رب   « ا رب»فعل وفاعل  «نجيت»اإلعراب   

الوواو  «واسوتجبت»مفعول ب  لنجيوت  «نوحا»ب محل لدا معترضة بيل الفعل مع فاعل  ومفعول  

جوار ومجورور  «فوى فلوك»جار ومجرور متعلظ باسوتجبت  «ل »عاطفة ، وما بعدها فعل وفاعل 

حوال مول  «مشوحونا»جار ومجورور متعلوظ بمواخر  «فى اليم»صفة لفلك  «ماخر»متعلظ بنجيت 

 الواو «وعاش»فلك 
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فِرررا أَْربَعَرررِة أَيَّررراٍم َسرررواًء )ومثوووال موووا نخّصوووص باإلضوووافة ىولووو  يعوووالى   

 .(ِللسَّائِِلينَ 
ومندووا   أن يقووع النكوورة بعوود نفووى أو شووبد  ، وشووب  النفووى هووو ابسووتفدام 

فمثوال موا وىوع  «أو  بل مل بعد نفى أو مضاهي »والندى ، وهو المران بقول    

 بعد النفى ىول   
 ـ  (184)

 ا حووووووّم موووووول موووووووت حمووووووى واىيوووووواموووووو

 ب يووووووووووورو مووووووووووول أحووووووووووود باىيووووووووووواو   

  
__________________ 

 « ودعو»عاطفة ، عاش   فعل ما  ، وفاعل  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى نوح 

فعل مضارع ، وفي  ضمير مسوتتر جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى نووح فاعول ، والجملوة فوى محول 

الجووار  «فووى ىوموو »صووفة آل ووات  «مبينووة»متعلووظ بيوودعو  جووار ومجوورور «بآ ووات»نصووب حووال 

مفعوول  «ألوف»والمجرور متعلظ بعاش ، وىوم مضواف والضومير العائود إلوى نووح مضواف إليو  

منصوب على ابسوتثناء أو علوى  «بير»مضاف إلي   «عام»و في  ناصب  عاش ، وألف مضاف 

ن  ملحظ بجمع الموذور السوالم مضاف إلي  ، مجرور بالياء أل «خمسينا»و الحال ، وبير مضاف 

 ، واأللف فى  خر  لالطالّ.

والوذو سووغ  «فلوك»حيث وىع حاب مل النكرة ، وهى ىول   «مشحونا»الشاهد في    ىول  

 فقربت مل المعرف . «ماخر»مجىء الحال مل النكرة أندا وصفت بقول  
 البيت لراجز لم  عين  أحد ممل استشدد ب .ـ  184

أو ىوودر ، وهيووىء ، ويقوول   أحووم هللا يعوالى هووذا األموور ـ  نواء للمجدووولبالب «حووم»اللغوة   

وىوى »اسم فاعول مول  «واىيا» (638 و 602ان ر ، )وحم  ، إ ا ىدر وىوع  ، وهيو ل  أسباب  

 بمعنى حفظ  حفظ. « قى
المعنى   إن هللا يعالى لم  قدر شيوا  حمى مل الموت ، وما أن  سبحان  لم  جعول ألحود مول 

 لخلون ، فاستعد للموت نائما.خلق  ا
جووار ومجوورور  «موول موووت»فعوول مووا  مبنووى للمجدووول  «حووم»نافيووة  «مووا»اإلعووراب   

الواو عاطفوة ،  «وب»حل مل حمى  «واىيا»نائب فاعل لحم  «حمى»اآليى  «واىيا»متعلظ بقول  

أنوت  فعول مضوارع ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  «يورو»وب   زائدة لتوويود النفوى 

بصور ة  «يورو»حال مل أحد ، وهذا مبنى على أن  «باىيا»مفعول ب  لترو  «أحد»زائدة  «مل»

 مفعوب ثانيا لترو. «باىيا»، فا ا جر ت على أن يرو علمية وان ىول  
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تراٌب َمْعلُرومٌ )   (1)ومن  ىول  يعالى  ُِ لدوا »فوـ  (َوما أَْهلَْكنا ِمْن قَْريٍَة إِالَّ َولَهرا 

، وصوّ  مجوىء الحوال مول النكورة  «ىر ة»فى موضع الحال مل جملة  «وتاب
لتقدّم النفى عليدا ، وب  ص  ووون الجملوة صوفة لقر وة ، خالفوا للزمخشورو   

موانع مول  «إّب »ألن الواو ب يفصول بويل الصوفة والموصووف ، وأ ضوا وجوون 

بوويل الصووفة والموصوووف ، ومموول صووّرح بمنووع  «إّب »بووـ   لووك   إ  ب  عتوور 
 أبو الحسل األخف  فى المسائل ، وأبو على الفارسى فى التذورة.  لك  

 ومثال ما وىع بعد ابستفدام ىول   
 ـ  (185)

  وووا صووواح هووول حوووّم عوووي  باىيوووا فتووورو 

 ؟لنفسوووووك العوووووذر فوووووى إبعانهوووووا األموووووال   
  

__________________ 

 «حموى»، وهى حيث وىع ول مندما حاب مل النكرة  «باىيا»و  «واىيا»الشاهد في    ىول  

والوذو سووغ  لوك أن النكورة مسوبوىة بوالنفى فوى  «باىيوا»لوـ  بالنسوبة «أحود»و  «واىيوا»لـ  بالنسبة

 الموضعيل.
بصوور ة   ألندووا يحتوواج حينوووذ إلووى  «يوورو»وإنمووا  كووون ابستشوودان بقولوو  باىيووا إ ا جعلنووا 

علميوة فوان  «يورو»مفعول واحد ، وىد استوفت    فالمنصوب اآلخر  كوون حواب ، أموا إ ا جعلوت 

  كون مفعوب ثانيا ، وما بينا  فى اإلعراب. «باىيا»ىول  
 .633( ان ر ما وتبنا  عل هذ  اآل ة فى ، 1)

أوثر ما ىيل فى نسبة هذا البيت إن  لرجل مل طيىء ، ولم  عين  أحد ممول استشودد بالبيوت ـ  185

 أو يكلم علي .

رخيما بير ىياسى   إ  هو فوى بيور أصل  صاحبى ، فرخم بحذف  خر  ي «صاح»اللغة   

ان ور ) «هول حوم عوي »علم ، وىياس الترخيم أن  كون فى األعالم ، وهو أ ضا مرووب إضوافى 

وابسووتفدام هدنووا إنكووارو بمعنووى النفووى   فكونوو  ىووال   مووا ىوودر هللا عيشووا باىيووا  (637 و 602، 

 هو ول ما يذور  لتقطع عنك ألسنة العتاب واللوم. «العذر»
 حرف استفدام «هل»منانو مرخم  «صاح»حرف نداء  « ا»   اإلعراب
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ب  بوو  اموورؤ علووى امووروء »ومثووال مووا وىووع بعوود الندووى ىووول المصوونف   

 وىول ىطرّو بل الفجاءة   «مستسدال
 ـ  (186)

 ب  ووووووووورونل أحووووووووود إلوووووووووى اإلحجوووووووووام 

  وووووووووووم الوووووووووووبى متخّوفووووووووووا لحمووووووووووام    

  
__________________ 

الفواء  «فتورو»حال مول عوي   «باىيا»نائب فاعل حم  «عي »فعل ما  مبنى للمجدول  «حم»

فاء السببية ، يرو   فعل مضارع منصوب يقد را بون مضمرة بعد الفاء ، وفاعلو  ضومير مسوتتر 

الجوار والمجورور متعلوظ بتورو وهوو المفعوول الثوانى ىودم علوى  «لنفسوك»في  وجوبا يقود ر  أنوت 

فوى »مفعوول أول لتورو  «العذر»ضاف إلي  المفعول األول ، ونفه مضاف وضمير المخاطب م

الجار والمجرور متعلظ بالعذر. وإبعان مضاف ، وها   مضاف إلي  ، وهوى مول إضوافة  «إبعانها

 مفعول ب  للمصدر. «األمال»المصدر إلى فاعل  

والوذو سووغ ـو  «عوي »وهوى ىولو  ـ  حيث وىع حاب مل النكرة «باىيا»الشاهد في    ىول  

 وىوعدا بعد ابستفدام اإلنكارو الذو  ؤنو معنى النفى.مجىء الحال مندا 
ألبى نعاموة ىطورو بول الفجواءة ، التميموى ، الخوارجى ، ـ  وما ىال الشارح العالمةـ  البيتـ  186

وىد نسب  ابل الناظم إلى الطرمواح بول حكويم ، ولدوذا صورح الشوارح بنسوبت  إلوى ىطورو ، ىصودا 

 والطاء جميعا ، والفجاءة   بضم الفاء. إلى الرن علي  ، وىطرو   بفت  القاف

التوخر والنكول عل لقاء العدو ، والروون إلي    الميل إلي  ، وابعتموان  «اإلحجام»اللغة   

 الموت.ـ  بكسر الحاء «الحمام»الحرب  «الوبى»علي  
المعنى   ب  نبغى ألحد أن  ميل إلى اإلعرا  عل اىتحوام الحورب ، و ورول إلوى التووانى 

 مل الموت. خوفا
 ورول   فعول مضوارع مبنوى علوى الفوت  بيصوال  بنوون  « ورونل»ناهية  «ب»اإلعراب   

جوار ومجوورور  «إلووى اإلحجوام»فاعول  ورول  «أحود»التوويود الخفيفوة فوى محوول جوزم بوال الناهيووة 

مضواف  «الووبى»و ظورف زموان متعلوظ بيورول أ ضوا ، و ووم مضواف ،  « ووم»متعلظ بيرول 

 جار ومجرور متعلظ بمتخوف. «لحمام»مل أحد حال  «متخوفا»إلي  
، والوذو  «أحود»حيوث وىوع حواب مول النكورة التوى هوى ىولو   «متخوفوا»الشاهد في    ىول  

فاعول  «أحود»ب يرو أن ىول  أسوغ مجىء الحال مل النكرة هنا هو وىوعدا فى حيز الندى بال ، 

 ؟ رول المجزوم بال الناهية
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ىّل مجىء الحال في  مول النكورة بوال مسوّوغ مما  «بالبا»واحترز بقول    

،  «(1)مووررت بموواء ىعوودة رجوول »موول المسوووبات المووذوورة ، ومنوو  ىووولدم   
، وفووى  «فيدووا رجوول ىائمووا»، وأجوواز سوويبو    (2) «عليوو  مائووة بيضووا»وىووولدم   

صلّى رسول هللا صلّى هللا علي  وسلّم ىاعدا ، وصلى وراء  رجال »الحد ث   

 .(3) «ىياما
 * ** 

 سوووووبظ حوووووال موووووا بحووووورف جوووووّر ىووووودو

(4)أبووووووووووا ، وب أمنعووووووووو    فقووووووووود ورن    
 

  
__________________ 

 أو مقدار ىعدي .ـ  بكسر القاف وسكون العيل المدملةـ  ( ىعدة رجل1)

جمع بيضاء ، وهو حال مل مائوة ، وب  جووز أن  كوون يمييوزا ـ  بكسر الباء الموحدةـ  ( بيضا2)

أن  كون مفرنا ب جمعا ، وأن  كوون مجورورا ب منصووبا ، ألن يمييوز   إ  لو وان يمييزا لوجب 

 المائة  كون وذلك.

( اختلف النحاة فى مجىء الحال مل النكرة إ ا لم  كل للنكرة مسوغ مل المسوبات التوى سوبظ 3)

رحم  هللا إلى أن  لك مقيه ب  وىوف ـ  بياندا فى والم الشارح وفى ز اناينا علي    فذهب سيبو  

ـ  وهموا شويخا سويبو  ـ  ي  على ما ورن ب  السماع ، و هب الخليل بل أحمود و وونه ابول حبيوبف

إلى أن  لك مما ب  جوز أن  قاس علي  ، وإنما  حفظ ما ورن من . ووج  ما  هب إليو  سويبو   أن 

 الحال إنما  ؤيى بدا لتقييد العامل   فال معنى بشتراط المسوغ فى صاحبدا.

مضواف  «حال»و ل ب  مقدم على عامل  ، وهو أبوا اآليى ، وسبظ مضاف ، مفعو «وسبظ»( 4)

جووار  «بحوورف»اسووم موصووول   مفعووول بوو  للمصوودر  «مووا»إليوو  موول إضووافة المصوودر لفاعلوو  

فعوول مووا  مبنووى للمجدووول ، ونائووب الفاعوول ضوومير  «جوور»ومجوورور متعلووظ بقولوو  جوور اآليووى 

، والجملة مل جور ونائوب فاعلو  ب محول لدوا  مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى ما الموصولة

الوووواو عاطفوووة ، ب   نافيوووة  «وب»فعووول وفاعووول  «أبوووا»حووورف يحقيوووظ  «ىووود»صوولة الموصوووول 

 أمنع   فعل مضارع ، وفاعل  «أمنع »
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موووذهب جمدوووور النحوووو يل أنووو  ب  جووووز يقووود م الحوووال علوووى صووواحبدا 

 جالسة بدند. مررت «مررت بدند جالسة»فال يقول فى  (1)المجرور بحرف 
و هب الفارسّى ، وابل ويسان ، وابل برهان ، إلى جواز  لك ، ويوابعدم 

 المصنف   لورون السماع بذلك ، ومن  ىول   
 ـ  (187)

 لووووول وووووان بوووورن الموووواء هيمووووان صووووان ا

 إلوووووووووووّى حبيبوووووووووووا ، إنّدوووووووووووا لحبيوووووووووووب    

  
__________________ 

حورف يحقيوظ  الفواء للتعليول. وىود   «فقود» ضمير مستتر في  وجوبوا يقود ر  أنوا والدواء مفعوول بو 

فعل ما  ، وفاعل  ضمير مستتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى سوبظ حوال ، ويقود ر  «ورن»

البيت   وىد أبى النحاة أن  سبظ الحال صاحب  الذو جر بالحرف ، وب أمنع  لك ، ألن  وارن فوى 

 والم العرب.

بحوورف جوور بيوور زائوود ، وقولووك   مووررت بدنوود ( اعلووم أن صوواحب الحووال ىوود  كووون محوورورا 1)

جالسة ، وىد  كون مجرورا بحرف جر زائد ، وقولك   ما جاء مل أحد راوبا   فراوبا   حال مول 

 أحد المجرور لف ا بمل الزائدة.

وب خالف بيل أحد مول النحواة فوى أن صواحب الحوال إ ا ووان مجورورا بحورف جور زائود 

  فيصو  أن يقوول   موا جواء مول أحود راوبوا ، وأن يقوول   موا  جاز يقد م الحال علي  ويوخير  عن 

 جاء راوبا مل أحد.
 والخالف بيندم منحصر فى يقد م الحال على صاحبدا المجرور بحرف جر أصلى.

 البيت لعروة بل حزام العذرو ، وىبل   ـ  187

 حلفوووووووووووت بووووووووووورّب الوووووووووووّراوعيل لوووووووووووربّدم 

 خشوووووووووعا ، وفوووووووووّ الووووووووّراوعيل رىيوووووووووب    

  
 الشاهد ، وبعد  ىول   وبعد  بيت 

 ىلووووووووووت لعووووووووووّراف اليمامووووووووووة   ناونووووووووووى و

 لطبيووووووووووب ـ  إن أبرأينوووووووووىـ  فانّوووووووووك   

  
 «صوان ا»وهو فى األصل   أشد العط  ـ  بضم الداءـ  موخو  مل الديام «هيمان»اللغة   

 إ ا عط .ـ  مل باب يعب «صدو»اسم فاعل فعل  
فعوول  فعوول مووا  نوواىص. «نوووا»الووالم موطوووة للقسووم ، إن   شوورطية  «لووول»اإلعووراب   

 «هيمان ، صان ا»مضاف إلي   «الماء»و اسم وان ، وبرن مضاف ،  «برن»الشرط 
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حابن مل الضمير المجرور بالى ، وهو الياء ،    «هيمان ، وصان ا» ـف

 وىول   
 ـ  (188)

 فووووووووان يووووووووك أ وان أصووووووووبل ونسوووووووووة

 فلووووووول  وووووووذهبوا فربوووووووا بقتووووووول حبوووووووال    

  

 حال مل ىتل. «فربا»فـ 
__________________ 

جووار ومجوورور متعلووظ بقولوو  حبيبووا اآليووى  «إلووى»حووابن موول  وواء المووتكلم المجوورورة محووال بووالى 

الوالم بم اببتوداء ،  «لحبيوب»إن   حرف يوويد ونصب ، وها   اسم   «إندا»خبر وان  «حبيبا»

 ودل  حبيب   خبر إن ، والجملة مل إن واسمدا وخبرها جواب القسوم ، وجوواب الشورط محوذوف

 علي  جواب القسم.

حيوث وىعوا حواليل مول اليواء المجورورة محوال بوالى ،  «هيموان صوان ا»الشاهد فيو    ىولو  

 ويقدما عليدا وما أوضحنا  فى اإلعراب.
 البيت لطليحة بل خو لد األسدو المتنبى ، وبعد البيت المستشدد ب  ىول   ـ  188

 موووووووووووا ظووووووووووونّكم بوووووووووووالقوم إ  يقتلووووووووووووندم و

  ؟برجووووووالـ  لووووووم  سوووووولموا وإنـ  أليسووووووا   
  

 عشوووووووويّة بووووووووانرت ابووووووووول أرىووووووووم ثاو وووووووووا

 عّكاشووووووووووووة الغنمووووووووووووّى عنوووووووووووو  بحووووووووووووال و   

  
أو هودرا لوم  «فربوا»جمع  ون ، وهو مل اإلبل ما بيل الثال  إلى العشر  «أ وان»اللغة   

وهو ابول الشواعر ، وىيول   ابول أخيو  ، وووان المسولمون ىود ىتلوو  ـ  بزنة وتاب «حبال» طلب ب  

الرنة ، فقتل ب  مندم عكاشة بل محصل وثابت بل أرىم ، وما  ور هو فى البيت الثوانى فى حرب 

 مل البيتيل اللذ ل أنشدناهما.
المعنى    قول   لول ونتم ىد  هبتم ببعض إبل أصوبتموها وبجماعوة مول النسواء سوبيتموهل 

 عنينوى أنكوم لوم  فلم أىابل صنيعكم هذا بمثلو  فوى  لوك   فواألمر فيو  هويل والخطوب  سوير ، والوذو

يذهبوا بقتل حبال وما  هبتم باإلبل والنسواء ، ولكنوى شوفيت نفسوى ونلوت ثوورو مونكم ، فلوم  ضوع 

 نم  هدرا.
فعوول مضووارع نوواىص فعوول الشوورط ، مجووزوم بسووكون  «يووك»شوورطية  «فووان»اإلعووراب   

 فعول موا  مبنوى للمجدوول ، ونوون النسووة «أصوبل»اسم يوك  «أ وان»النون المحذوفة للتخفيف 

معطووف علوى  «ونسووة»نائب فاعل ، والجملة مل أصيب ونائب فاعل  فى محل نصب خبر يك 

 الفاء واىعة فى جواب الشرط ، لل   نافية «فلل»أ وان 
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جواء »وأما يقد م الحال على صاحبدا المرفوع والمنصوب فجائز ، نحو 

 «ضاحكا ز د ، وضربت مجّرنة هندا
* * * 

 ب يجوووووز حووووواب موووووول المضووووواف لوووووو  و

(1)إّب إ ا اىتضوووووووى المضووووووواف عملووووووو     
 

  
 أو وووووووووان جووووووووزء مووووووووا لوووووووو  أضوووووووويفا

(2)أو مثوووووووول جزئوووووووو    فووووووووال يحيفووووووووا    
 

  
__________________ 

فعل مضارع منصوب بلل ، وعالمة نصب  حذف النون ، وواو الجماعوة فاعول  « ذهبوا»ناصبة 

و اف ، جووار ومجوورور متعلووظ بيووذهب ، وىتوول مضوو «بقتوول»اآليووى  «ىتوول»حووال موول  «فربووا»

 مضاف إلي . «حبال»

 المجرور بالباء ويقدم علي . «ىتل»حيث وىع حاب مل  «فربا»الشاهد في    ىول  
فعل مضارع مجزوم بوال الناهيوة ، والفاعول ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا  «يجز»ناهية  «وب»( 1)

  جار ومجرور متعلوظ بمحوذوف صوفة لقولو «مل المضاف»مفعول ب  لتجز  «حاب»يقد ر  أنت 

ظورف للمسوتقبل  «إ ا»أناة اسوتثناء  «إب»جوار ومجورور متعلوظ بالمضواف  «ل »وىول   «حاب»

عمول  «عملو »فاعل اىتضوى  «المضاف»فعل ما   «اىتضى»مل الزمان يضمل معنى الشرط 

  مفعووول بوو  بىتضووى ، وعموول مضوواف ، والدوواء مضوواف إليوو  ، والجملووة موول الفعوول والفاعوول 

 إليدا ، والجواب محذوف  دل علي  سابظ الكالم. «إ ا»ة والمفعول فى محل جر باضاف

فعل ما  ناىص ، واسم  ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون  «وان»عاطفة  «أو»( 2)

 «لو »اسوم موصوول مضواف إليو   «موا»و خبور ووان ، وجوزء مضواف  «جزء»إلى المضاف ل  

ول ، ونائووب الفاعوول فعوول مووا  مبنووى للمجدوو «أضوويف»جووار ومجوورور متعلووظ بوضوويف اآليووى 

ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى ما الموصولة ، والجملة مل أضيف ونائب فاعلو  ب 

معطووف علوى جوزء السوابظ ، ومثول مضوواف ،  «مثول»عاطفوة  «أو»محول لدوا صولة الموصوول 

فعول  «يحيفوا»ناهيوة  «فال»مضاف إلي  ، وجزء مضاف والداء مضاف إلي   «جزئ »وجزء مل 

رع مبنى على الفت  بيصال  بنون التوويد الخفيفة المنقلبة ألفا ألجل الوىف فى محول جوزم ، مضا

 والفاعل ضمير مستتر في  وجوبا يقد ر  أنت.
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، إب إ ا ووان المضواف مموا  (1)ب  جوز مجىء الحال مول المضواف إليو  

ى  صّ  عمل  فى الحال   واسم الفاعل ، والمصدر ، ونحوهما مما يضّمل معنو
الفعل   فتقول   هذا ضارب هند مجرنة ، وأعجبنوى ىيوام ز ود مسورعا ، ومنو  

ً )ىول  يعالى     ومن  ىول الشاعر   (إِلَْيِه َمْرِجعُُكْم َجِميعا
 ـ  (189)

 يقووووووول ابنتووووووى   إّن انطالىووووووك واحوووووودا

 إلوووووى الوووووّروع  وموووووا يووووواروى ب أباليوووووا   

  
__________________ 

إلوى أنو  ! ـ رحمو  هللاـ  لحوال مول المضواف إليو    فوذهب سويبو  ( اختلف النحاة فوى مجوىء ا1)

يوووفر لو  واحود موول األموور الثالثووة أ جووز أن  جوىء الحووال مول المضواف إليوو  مطلقوا   أو سوواء 

المذوورة أم لم  توفر ، و هب بير  مل النحاة إلى أن  إ ا يوفر ل  واحد مل األمور الثالثة جواز ، 

ا الخالف أندم اختلفوا فى   هل  جب أن  كوون العامول فوى الحوال هوو وإب لم  جز ، والسر فى هذ

فذهب سيبو   إلى أن  ب  جب أن  كوون العامول  ؟نفه العامل فى صاحب الحال ، أم ب  جب  لك

فى الحال هو العامل فى صواحبدا ، بول  جووز أن  كوون العامول فيدموا واحودا وأن  كوون مختلفوا ، 

مول المضواف إليو  مطلقوا ، و هوب بيور  إلوى أنو  ب بود مول أن  وعلى  لك أجاز أن  جوىء الحوال

 كون العامل فى الحال هو نفه العامل فى صاحبدا ، ويريب على  لك أب  جوزوا مجىء الحوال 

مل المضاف إلي  إب إ ا يوفر لو  واحود مول األموور الثالثوة التوى  ورهوا النواظم والشوارح ، و لوك 

ف إلي  بسبب شبد  للفعل لكون  مصدرا أو اسم فاعول ووان ألن المضاف إن وان عامال فى المضا

وذلك عامال فى الحال فيتحد العامل فى الحال والعامل فى صاحب  الوذو هوو المضواف إليو  ، وإن 

وان المضواف جوزء المضواف إليو  أو مثول جزئو  ووان المضواف والمضواف إليو  جميعوا والشوىء 

حووال هووو نفوه المضوواف   فالعاموول فيوو  هووو الواحود   فيصووير فووى هوواييل الحوالتيل وووون صوواحب ال

 العامل فى الحال   فاحفظ هذا التحقيظ النفيه ، واحر، علي .

 البيت لمالك بل الر ب ، أحد بنى مازن بل مالك ، مل ىصيدة ل  ، وأولدا ىول   ـ  189

 أب ليووووووووت شووووووووعرو هوووووووول أبيووووووووتّل ليلووووووووة

 بجنووووب الغضووووى أزحووووى القووووال، النّواجيووووا   

  

 ع الّروووووب عرضوووو  فليووووت الغضووووى لووووم  قطوووو

 ليووووووت الغضووووووى ماشووووووى الّرووووووواب لياليوووووواو   
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ووذلك  جوز مجىء الحال مل المضواف إليو    إ ا ووان المضواف جوزءا 

مل المضاف إليو  ، أو مثول جزئو  فوى صوحة ابسوتغناء بالمضواف إليو  عنو    
 َونََنْعنا ما فِرا ُيرُدوِرِهْم ِمرنْ )فمثال ما هو جزء مل المضاف إلي  ىول  يعالى   

 ً ٍّْ إِْخوانرررا ،  «صووودور»حوووال مووول الضووومير المضووواف إليووو     «إخوانوووا»فوووـ  (ِغررر

ـ  والصدور   جزء مل المضاف إلي  ، ومثال ما هو مثول جوزء المضواف إليو 
ثُمَّ أَْوَحْينرا إِلَْيرَك أَِن اتَّبِرْع )ىول  يعالى   ـ  فى صحة ابستغناء بالمضاف إلي  عن 

 ِملَّةَ إِْبراِهيمَ 
__________________ 

الفزع ، والمخافة ، وأران بو  هدنوا لحورب   ألن الخووف  تسوبب عندوا ،  «الروع»اللغة   

 اسم فاعل مل يرك بمعنى صير. «ياروى»فدو مل باب إطالّ اسم المسبب وإرانة السبب 
المعنوى   إن ابنتووى يقووول لووى   إن  هابووك إلووى القتووال منفوورنا  صوويرنى ب محالووة بووال أب ، 

 فتموت. ألنك يقتحم ل اها
ابنة   فاعل يقول ، وابنة مضواف و واء الموتكلم  «ابنتى»فعل مضارع  «يقول»اإلعراب   

انطووالّ   اسووم إن ، وانطووالّ مضوواف  «انطالىووك»حوورف يوويوود ونصووب  «إن»مضوواف إليوو  

حوال مول الكواف التوى هوى ضومير  «واحودا»والكاف مضاف إلي  مل إضافة المصودر إلوى فاعلو  

يووارك   خبوور إن ، ويووارك  «يوواروى»ر ومجوورور متعلووظ بووانطالّ جووا «إلووى الحوورب»المخاطووب 

مضاف و اء المتكلم مضاف إلي  مل إضافة اسم الفاعول إلوى أحود مفعوليو  ، وفيو  ضومير مسوتتر 

جوار ومجورور متعلوظ بمحوذوف خبور ب ، والجملوة  «ليوا»اسومدا  «أبوا»نافية للجنه  «ب»فاعل 

اسوم ب منصووبا  «أبوا»رك ، و جووز أن  كوون مل ب ومعموليدا فوى محول نصوب مفعوول ثوان لتوا

زائدة ، و اء المتكلم مضواف إليو  ، وخبور  «ليا»بفتحة مقدرة على ما ىبل  اء المتكلم ، والالم فى 

 ب محذوف ، ووون  ىال   ب أبى موجون.
وهووو الكوواف فووى ىولوو  ـ  حيووث وىووع حوواب موول المضوواف إليوو  «وحوودا»الشوواهد فيوو    ىولوو  

و سوغ هوذا أن المضواف إلوى الكواف مصودر  عمول عمول الفعول   فدوو  تطلوب والذـ  «انطالىك»

فوواعال ومووا  تطلبوو  فعلوو  الووذو هووو انطلووظ. وهووذ  الكوواف هووى الفاعوول ، فكووان المضوواف عووامال فووى 

 المضاف إلي  ، و ص  أن  عمل فى الحال ألن  مصدر على ما علمت.
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 ً مول المضواف إليو    إ   والملة والجزء «إبراهيم»حال مل    «حنيفا»فـ  (َحنِيعا

أن ايّبووع » صوو  ابسووتغناء بالمضوواف إليوو  عندووا   فلووو ىيوول فووى بيوور القوور ن   
 لصّ . «إبراهيم حنيفا

فان لم  كل المضاف مموا  صو  أن  عمول فوى الحوال ، وب هوو جوزء مول 

لووم  جووز أن  جووىء الحووال منوو    فووال يقووول   ـ  المضوواف إليوو  ، وب مثوول جزئوو 
خالفووا للفارسووّى ، وىووول ابوول المصوونف رحموو  هللا  «جوواء بووالم هنوود ضوواحكة»

لووويه بجيوود ، فوووان موووذهب  «إن هوووذ  الصووورة ممنوعوووة بوووال خووالف»يعووالى   

الفارسووى جوازهووا ، ومووا يقوودم ، ومموول نقلوو  عنوو  الشوور ف أبووو السووعانات ابوول 
 الّشجرّو فى أمالي .

* * * 

 الحووووووال إن  نصووووووب بفعوووووول صوووووووّرفاو

(1)أو صووووووووووفة أشووووووووووبدت المصووووووووووّرفا    
 

  
 مسوووووووورعا»وووووووووـ  ائز يقد موووووووو   فجوووووووو

(2) ا راحووووول ، ومخلصووووووا ز وووووود نعووووووا    
 

  
__________________ 

فعل مضارع مبنوى للمجدوول فعول الشورط ، ونائوب  « نصب»شرطية  «إن»مبتدأ  «الحال»( 1)

جووار ومجوورور متعلووظ  «بفعوول»الفاعوول ضوومير مسووتتر فيوو  جوووازا يقوود ر  هووو  عووون إلووى الحووال 

  مبنوى للمجدوول ، وفيو  ضومير مسوتتر جووازا يقود ر  هوو صرف   فعل موا «صرفا»بينصب 

 «أو» عوون إلوى فعول نائوب فاعول ، والجملوة مول صورف ونائوب فاعلو  فوى محول جور نعوت لفعوول 

أشووب    فعوول مووا  ، والتوواء للتونيووث ، والفاعوول  «أشووبدت»معطوووف علووى فعوول  «صووفة»عاطفووة 

فعوول بو  ألشوب  ، والجملوة مول م «المصرفا»ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هى  عون إلى صفة 

 .«صفة»أشبدت وفاعل  ومفعول  فى محل جر صفة لقول  

مبتودأ موؤخر ،  يقود م. «يقد مو »الفواء لورب  الجوواب بالشورط ، جوائز   خبور مقودم  «فجائز»( 2)

 ويقد م مضاف والداء مضاف إلي  مل إضافة المصدر إلى مفعول  ، والجملة
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ووان فعوال متصورفا ، أو صوفة يشوب    جوز يقود م الحوال علوى ناصوبدا إن

الفعوول المتصوورف ، والمووران بدووا   مووا يضووّمل معنووى الفعوول وحروفوو  ، وىبوول 
 (1)التونيث ، والتثنية والجمع   واسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبدة 

فوودعا   فعوول ] «مخلصووا ز وود نعووا»  فمثووال يقوود مدا علووى الفعوول المتصوورف 

، ومثوال يقود مدا علوى الصوفة المشوبدة لو     [المتصرف ، ويقودمت عليو  الحو
 .«مسرعا  ا راحل»

 فان وان الناصب لدا فعال بير متصرف لم  جز يقد مدا عليو  ، فتقوول  

  ألن فعوول  «ضوواحكا مووا أحسوول ز وودا»وب يقووول    «مووا أحسوول ز وودا ضوواحكا»
 التعجب بير متصّرف فى نفس    فال  تصّرف فى معمول  ، ووذلك إن وان

__________________ 

فووى محوول جووزم جووواب الشوورط ، وجملووة الشوورط وجوابوو  فووى محوول رفووع خبوور المبتوودأ الووذو هووو 

حوال مقودم  الكواف جوارة لقوول محوذوف ، مسورعا   «ومسورعا»فى أول البيوت السوابظ  «الحال»

خبور المبتودأ ، وفيو  ضومير مسوتتر جووازا  «راحول»مبتدأ  « ا»اآليى  «راحل»على عامل  وهو 

اآليوى  «نعوا»حوال مقودم علوى عاملو  ، وهوو  «ومخلصوا»فاعل ، وهو صاحب الحال  يقد ر  هو

وفاعل  المستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلوى ز ود فوى محول رفوع  «نعا»مبتدأ ، وجملة  «ز د»

 خبر.

( أطلووظ الشووارح والنوواظم القووول إطالىووا فووى أنوو   جوووز يقوود م الحووال علووى عاملدووا إ ا وووان هووذا 1)

تصرفا أو صفة يشب  الفعل المتصرف ، ولويه هوذا اإلطوالّ بسود د بول ىود  عور  العامل فعال م

أمر  وجب يوخير الحال علوى عاملدوا ولوو ووان فعوال متصورفا أو صوفة يشوب  الفعول المتصورف ، 

 و لك فى أربعة مواضع  

 األول   أن  كون العامل مقترنا بالم اببتداء ، وقولك   إنى ألزورك مبتدجا.
ألصووبرن  قتوورن العاموول بووالم القسووم ، وقولووك   ألصووومل معتكفووا ، وىووولدم  الثووانى   أن  

 محتسبا.
الثالث   أن  كون العامل صلة لحرف مصدرو ، وقولوك   إن لوك أن يسوافر راجوال ، وإن 

 عليك أن ينص  مخلصا.
الرابووع   أن  كووون العاموول صوولة ألل الموصووولة ، وقولووك   أنووت المصوولى فووذا ، وعلووى 

 .المذاور متفدما
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الناصب لدا صوفة ب يشوب  الفعول المتصورف ووفعول التفضويل لوم  جوز يقود مدا 

علي  ، و لك ألن  ب  ثنّوى ، وب  جموع ، وب  ؤنوث ، فلوم  تصورف فوى نفسو    
  بول  «ز ود ضواحكا أحسول مول عمورو»فال  تصرف فى معمول  ، فال يقول   

 .(1) «ز د أحسل مل عمرو ضاحكا» جب يوخير الحال   فتقول   

* * * 

 عامووووووول ضووووووووّمل معنووووووووى الفعوووووووول بو

(2)حروفوووووووو  مووووووووؤّخرا لوووووووول  عمووووووووال    
 

  

 ونووووووودر «يلوووووووك ، ليوووووووت ، وووووووووونّ »ك 

 (3) «سووووعيد مسووووتقّرا فووووى هجوووور»نحووووو    
  

ب  جوووز يقوود م الحووال علووى عاملدووا المعنوووّو   وهووو   مووا يضوومل معنووى 

 الفعل نون حروف    ووسماء اإلشارة ، وحروف التمنى ، والتشبي  ، وال ورف
 ، والجار

__________________ 

( سويويى للمصونف فوى هوذا البواب والشوارح ابسووتثناء مول عودم عمول أفعول التفضويل فوى حووال 1)

 (650، )وسيذور هنواك  «ز د مفرنا أنفع مل عمرو معانا»متقدمة ، و لك المستثنى نحو ىول  

 ضاب  هذا المثال.

نائوب الفاعول ضومير مسوتتر فيو  ، فعول موا  مبنوى للمجدوول ، و «ضمل»مبتدأ  «وعامل»( 2)

مفعول ثوان لضومل ، ومعنوى  «معنى»والجملة مل ضمل ونائب فاعل  فى محل رفع صفة لعامل 

معنووى »معطوووف علووى  حووروف   «حروفوو »عاطفووة  «ب»مضوواف إليوو   «الفعوول»و مضوواف ، 

حوال مول الضومير المسوتتر فوى  «موؤخرا»وحروف مضاف وضمير الغائب مضاف إلي   «الفعل

فعل مضوارع منصووب بلول ، وفاعلو  ضومير   عمل   « عمال»نافية ناصبة  «لل»اآليى  « عمل»

مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى عامل الواىع مبتدأ ، واأللوف لالطوالّ ، والجملوة فوى محول 

 رفع خبر المبتدأ.

الجووار والمجوورور متعلووظ بمحووذوف خبوور لمبتوودأ محووذوف ، أو   و لووك وووائل وتلووك  «وتلووك»( 3)

مبتوودأ  «سووعيد»فاعوول نوودر  «نحووو»فعوول مووا   «ونوودر»معطوفووان علووى يلووك  «ليووت ، ووووون»

جوار ومجورور  «فوى هجور»حال مول الضومير المسوتكل فوى الجوار والمجورور اآليوى  «مستقرا»

 متعلظ بمحذوف خبر المبتدأ.
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يلك هنود مجورنة ، وليوت ز ودا أميورا أخووك ، ووووّن ز ودا »نحو  (1)والمجرور 

  فوال  جووز يقود م الحوال علوى  «ىائمواـ  أو عندكـ  د فى الدارراوبا أسد ، وز 
وب  «مجوورنة يلووك هنوود»عاملدووا المعنوووّو فووى هووذ  المثوول ونحوهووا   فووال يقووول 

 .«راوبا ووّن ز دا أسد»وب  «أميرا ليت ز دا أخوك»

والجوواّر  [نحووو ز وود ىائمووا عنوودك]وىود نوودر يقوود مدا علووى عاملدووا ال ورف 
 والمجرور

__________________ 

 ( اعلم أن هدنا أمر ل ب بد مل بياندما حتى يكون على ثبت مل األمر  1)

اببتوداء  األول   أن العامل المعنووو ىود  طلوظ و وران بو  موا  قابول اللف وى ، وهوو شويوان  

العاموول فووى المبتوودأ ، والتجوورن موول الناصووب والجووازم العاموول فووى الفعوول المضووارع ، ولوويه هووذا 

ا الموضع   ألن العامل المعنوو بدذا المعنى ب  عمول بيور الرفوع ، فاببتوداء المعنى مرانا فى هذ

 عمل فى المبتدأ الرفع ، والتجرن  عمل فى الفعل المضارع الرفع أ ضا ، وحينوذ فوالمران بالعامول 

وبيرهوا  «يلوك»فال يورو أن أالمعنوو هدنا   اللفظ الذو  عمل بسبب ما  تضمن  مل معنى الفعل 

 وهكذا. ؟اإلشارة إنما عملت فى الحال ألندا متضمنة معنى أشيرمل ألفاظ 
الثانى   العوامل المعنو ة بالمعنى المران هنا وثيرة ، وىد  ور الشارح مندا خمسة ، وهوى 

  أسوماء اإلشووارة ، وحووروف التمنووى ، وأنوات التشووبي  ، وال ووروف ، والجووار والمجوورور ، وىوود 

جى ولعول ، نحوو ىولوك   لعول ز ودا أميورا ىوانم ، وثانيدوا   بقى خمسة أخرو ، أولدا   حرف التر

فى ىولوك   هوا أنوت ز ود راوبوا   فراوبوا   حوال مول ز ود ، والعامول فوى  «ها»حروف التنبي  مثل 

 وا جاريوا *، وثالثدا   أنوات ابستفدام الذو  قصود بو  التعجوب وقوول األعشوى    «ها»الحال هو 

األخورو حواب ب يمييوزا ، رابعدوا   أنوات النوداء نحوو  «جوار »ما أنوت جوار * ، عنود مول جعول 

نحوو ىوولدم   أموا علموا فعوالم ، عنود مول  «أموا»فى ىولك    و دوا الرجول ىائموا ، وخامسودا    « ا»

حوال ـ  على هوذا التقود رـ  مدما  ذور أحد فى حال علم فالمذوور عالم ، فعلما جعل يقد ر الكالم  

 بت عن  أما.مل المرفوع بفعل الشرط الذو نا
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َوالسَّررماواُت َمْطِويَّرراٌت )ومنوو  ىولوو  يعووالى    «سووعيد مسووتقرا فووى هجوور»نحووو 

 فى ىراءة مل وسر التاء ، وأجاز  األخف  ىياسا. (1)(بِيَِمينِهِ 
* * * 

 ز ووووووود مفووووووورنا أنفوووووووع مووووووول »نحوووووووو و

(2)مسووووتجاز لوووول  دوووول  «عموووورو معانووووا   
 

  

ة ، واستثنى مل  لك هوذ  يقدّم أن أفعل التفضيل ب  عمل فى الحال متقدم

المسووولة ، وهووى   مووا إ ا فّضوول شووىء فووى حووال علووى نفسوو  أو بيوور  فووى حووال 
أخرو ، فان   عمل فى حاليل إحداهما متقدمة علي  ، واألخورو متووخرة عنو  ، 

ز وود مفوورنا أنفووع موول عموورو »و  «ز وود ىائمووا أحسوول منوو  ىاعوودا» و لووك نحووو  

حسوول وأنفووع ، وهمووا حووابن ، ووووذا منصوووبان بو «ىائمووا ، ومفوورنا»فووـ  «معانووا
 وهذا مذهب الجمدور. «ىاعدا ، ومعانا»

__________________ 

علوى أنو  خبور المبتودأ ،  «مطو وات»( القراءة المشودورة برفوع السوموات علوى اببتوداء ورفوع 1)

متعلوظ بمطو وات ، والقوراءة التوى  سوتدل بدوا الشوارح برفوع ـ  «بيمين »وهو ـ  والجار والمجرور

موات علووى أنوو  مبتوودأ ، ونصووب مطو ووات بالكسوورة نيابووة عوول الفتحووة علووى أنوو  حووال صوواحب  السوو

متعلووظ ( ـ بيمينوو )وهووو ىولوو  ـ  الضوومير المسووتكل فووى الجووار والمجوورور ، والجووار والمجوورور

 بمحذوف خبر المبتدأ.

 «أنفوع»اآليوى  «أنفوع»حوال مول الضومير المسوتتر فوى  «مفرنا»مبتدأ  «ز د»مبتدأ  «ونحو»( 2)

حوال مول عمورو ،  «معانوا»جوار ومجورور متعلوظ بوونفع  «مول عمورو»خبر المبتدأ الذو هو ز د 

 «نحوو»خبور المبتودأ الوذو هوو  «مسوتجاز»وجملة المبتدأ والخبر فى محل جر باضافة نحو إليدوا 

فعل مضارع منصووب بلول ، وعالموة  بمعنى  ضعف   « دل»نافية ناصبة  «لل»فى أول البيت 

هرة ، وسكل ألجل الوىف ، وفاعل  ضمير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون نصب  الفتحة ال ا

 وجملة  دل وفاعل  فى محل رفع خبر ثان ، أو صفحة للخبر السابظ. «نحو»إلى 
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وزعووم السوويرافّى أندمووا خبووران منصوووبان بكووان المحذوفووة ، والتقوود ر   

مفورنا أنفوع مول  ز د إ ا وان ىائموا أحسول منو  إ ا ووان ىاعودا ، وز ود إ ا ووان»
 .«عمرو إ ا وان معانا

وب  جوز يقد م هذ ل الحاليل على أفعل التفضيل ، وب يوخير هما عن    

ز وود أحسوول منوو  ىائمووا » [يقووول]وب  «ز وود ىائمووا ىاعوودا أحسوول منوو »فووال يقووول 
 .«ىاعدا

* * * 

 الحووووووووووال ىوووووووووود  جووووووووووىء  ا يعوووووووووودّنو

(1)وبيووووور مفووووورن ـ  فووووواعلمـ  لمفوووورن   
 

  

 ، أو متعدن. (2)حال وصاحبدا مفرن  جوز يعدن ال
حوابن    «راوبوا ، وضواحكا»فوـ  «جاء ز د راوبوا ضواحكا»فمثال األول 

 .«جاء»والعامل فيدما  «ز د»مل 

حال مل التواء    «مصعدا»فـ  «لقيت هندا مصعدا منحدرة»ومثال الثانى 
 ومن  ىول    «لقيت»والعامل فيدما  «هند»حال مل    «منحدرة»و ، 

 ـ  (190)

 لقووووووووووووى ابنووووووووووووى أخو وووووووووووو  خائفووووووووووووا

 منجد ووووووووووووو    فوصوووووووووووووابوا مغنموووووووووووووا   

  
__________________ 

حوال مول  « ا»وفاعلو  المسوتتر فيو  فوى محول رفوع خبور  « جوىء»مبتودأ ، وجملوة  «الحال»( 1)

جوار ومجورور متعلوظ  «لمفرن»مضاف إلي   «يعدن»و الضمير المستتر فى  جىء ، و ا مضاف 

فعل أمر ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبوا يقود ر  أنوت ،  «فاعلم» تعدن أو بمحذوف نعت لتعدن 

الواو عاطفة ، بيور    «وبير»والجملة ب محل لدا اعتراضية بيل المعطوف والمعطوف علي  ، 

 مضاف إلي . «مفرن»و معطوف على مفرن ، وبير مضاف ، 

موضوعان   أولدموا ( يرك الشارح بيان المواضع التى  جب فيدا يعودن الحوال ، ولوجووب  لوك 2)

َُعُروراً )نحو ىول  يعالى    «إما»أن  قع بعد  را  راً َوإِمَّ ُِ را لرا َْ إِمَّ وثانيدموا   أن  قوع  (إِنَّرا َهرَدْيناهُ السَّربِي

 النافية وقولك   رأ ت بكرا ب مستبشرا وب جذبن. «ب»بعد 

 البيت مل الشواهد التى ب  علم ىائلداـ  190
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والعامول  «أخو و »حوال مول  «منجد و »و ،  «ابنى»حال مل  «خائفا» ـف

 .«لقى»فيدما 
فعند ظدوور المعنوى يورنّ ووّل حوال إلوى موا يليوظ بو  ، وعنود عودم ظدوور  

 جعوول أول الحوواليل لثووانى ابسووميل ، وثانيدمووا ألول ابسووميل   ففووى ىولووك   

 «منحودرا»و حواب مول ز ود ،  «مصوعدا» كوون  «لقيت ز دا مصعدا منحودرا»
 ء.حاب مل التا

* * * 

 عاموووووووول الحووووووووال بدووووووووا ىوووووووود أّوووووووووداو

   
 «ب يعوث فوى األر  مفسودا»فى نحوو   

(1)
 

  
__________________ 

مغيثي  ، وهو مثنوى منجود ، ومنجود   اسوم فاعول ماضوي  أنجود ، ويقوول   أنجود  «منجد  »اللغة   

 بنيمة. «امغنم»نالوا وأنرووا  «أصابوا»فالن فالنا ، إ ا أباث  وعاون  ونفع عن  المكرو  

ابوول   فاعوول لقووى ، وابوول مضوواف و وواء المووتكلم  «ابنووى»فعوول مووا   «لقووى»اإلعووراب   

 «منجد و »حوال مول ابنوى  «خائفوا»مفعول بو  للقوى ، والدواء مضواف إليو   «أخو  »مضاف إلي  

مفعوول بو  ألصوابوا ،  «مغنموا»الفاء عاطفة ، أصوابوا   فعول وفاعول  «فوصابوا»حال مل أخو   

 صاب وفاعل  ومفعول  معطوفة بالفاء على جملة لقى ومعموبي .والجملة مل أ
فان الحوال متعودنة لمتعودن ، والن ورة األولوى يودل علوى  «خائفا منجد  »الشاهد في    ىول  

صاحب ول حال ىترن  إلي    فوان واحودا مول الحواليل مفورن واآلخور مثنوى ، وووذلك صواحباهما ، 

 رن والمثنى للمثنى.فال لبه عليك فى أن يجعل المفرن للمف
جوار ومجورور متعلوظ  «بدوا»مضواف إليو   «الحوال»و مبتدأ ، وعامل مضواف ،  «وعامل»( 1)

أوود   فعول موا  مبنوى للمجدوول ونائوب الفاعول ضومير  «أووذا»حورف يحقيوظ  «ىود»بوود اآليى 

مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عوون إلوى عامول الحوال ، واأللوف لالطوالّ. والجملوة فوى محول رفوع 

فعول مضوارع مجوزوم بوال  «يعث»ناهية  «ب»جار ومجرور متعلظ بوود  «فى نحو»خبر المبتدأ 

 هية ، والفاعل ضمير مستتر في النا
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ينقسم الحال إلى مؤودة ، وبير مؤوودة   فالمؤوودة علوى ىسوميل ، وبيور 

 المؤودة ما سوو القسميل.
بدوذا البيوت ، فالقسم األول مل المؤودة   ما أّودت عاملدوا ، وهوى الموران 

وهووى   وووّل وصووف نّل علووى معنووى عاملوو  ، وخالفوو  لف ووا ، وهووو األوثوور ، أو 

ب يعوث فوى األر  »وافق  لف ا ، وهوو نون األول فوى الكثورة   فمثوال األول 
َوال تَْعثَررْوا فِررا )وىولوو  يعووالى    (ثُررمَّ َولَّْيررتُْم ُمررْدبِِرينَ )ومنوو  ىولوو  يعووالى    «مفسوودا

ََ ِللنَّرراِس َرُسرروالً )وموول الثووانى ىولوو  يعووالى    (نَ اأْلَْرِض ُمْعِسررِدي وىولوو   (َوأَْرَسررْلنا

راٌت بِأَْمِرهِ )يعالى    َْ َوالنَّهاَر َوالشَّْمَس َواْلقََمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخَّ َر لَُكُم اللَّْي  (َوَسخَّ
* * * 

 إن يؤّوووووووووووووود جملوووووووووووووة فمضووووووووووووومرو

(1)عاملدووووووووووووا ، ولف دووووووووووووا  ووووووووووووؤّخر    
 

  

ى موول الحووال المؤووودة ، وهووى   مووا أّووودت مضوومون هووذا هووو القسووم الثووان

 الجملة ،
__________________ 

حووال موول الضوومير  «مفسوودا»جووار ومجوورور متعلووظ بتعووث  «فووى األر »وجوبووا يقوود ر  أنووت 

فوى  «يعث فى األر  مفسدا»وجملة  «يعث»وهو حال مؤودة للعامل وهو  «يعث»المستتر فى 

 محل جر باضافة نحو إليدا.

فعوول مضووارع ، فعوول الشوورط ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  جوووازا  «يؤووود»رطية شوو «وإن»( 1)

الفواء لورب  الجوواب بالشورط ،  «فمضومر»مفعوول بو  لتؤوود  «جملة»يقد ر  هى  عون إلى الحال 

عاموول   مبتوودأ مووؤخر ، وعاموول مضوواف وهووا   مضوواف إليوو  ،  «عاملدووا»مضوومر   خبوور مقوودم 

الواو عاطفة ، لفوظ   مبتودأ ، ولفوظ مضواف وهوا  «اولف د»والجملة فى محل جزم جواب الشرط 

مل الفعل المضارع المبنى للمجدول ونائب الفاعول المسوتتر فيو   « ؤخر»  مضاف إلي  ، وجملة 

فى محل رفع خبر المبتدأ ، وجملة المبتدأ وخبر  فى محل جزم معطوفة بالواو على جملة جوواب 

 الشرط.
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ز ود »ا معرفتوان ، جامودان ، نحوو   وشرط الجملة   أن يكون اسمية ، وجز هو

 ومن  ىول    «أخوك عطوفا ، وأنا ز د معروفا
 ـ  (191)

 أنووووووا ابوووووول نارة معروفووووووا بدووووووا نسووووووبى 

 ؟هووووول بووووودارة  وووووا للنّووووواس مووووول عوووووارو   
  

حابن ، وهما منصوبان بفعول محوذوف وجوبوا  «معطوفا ، ومعروفا»فـ 

 .« معروفاأحظّ »وفى الثانى  «أحقّ  عطوفا»، والتقد ر فى األول 
عطوفووا ز وود »وب  جووز يقوود م هووذ  الحوال علووى هووذ  الجملووة   فوال يقووول 

وب يوّسووطدا بوويل المبتوودأ والخبوور   فووال يقووول  «معروفووا أنووا ز وود»وب  «أخوووك

 .«ز د عطوفا أخوك»
* * * 

__________________ 

التبر وزو فوى  البيت لسوالم بول نارة ، مول ىصويدة طو لوة  دجوو فيدوا فوزارة   وىود أورنهواـ  191

 شرح  على الحماسة ، و ور لدذ  القصيدة ىصة ، فارجع إليدا هناك ،

األوثورون علوى أنو  اسووم أمو  ، وىوال أبوو ر وواش   هوو لقوب جود  ، واسووم   «نارة»اللغوة   

معروفوا بدوا »عول يونيوث الضومير الراجوع إلوى نارة فوى ىولو  ـ  هلى هذا القولـ   ربوع ، و جاب

 قبيلة.بون  عنى ب  ال «نسبى
المعنى   أنا ابل هذ  المرأة ، ونسبى معروف بدا ، وليه فيدا مل المعرة ما بوجب القودح 

 فى النسب ، أو الطعل فى الشرف.
 «نارة»و خبور المبتودأ ، وابول مضواف ،  «ابول»ضومير منفصول مبتودأ  «أنوا»اإلعراب   

ب فاعوول نائوو «نسووبى»جووار ومجوورور متعلووظ بمعووروف  «بدووا»حووال  «معروفووا»مضوواف إليوو  

جوار ومجورور  «بودارة»حرف نال علوى ابسوتفدام اإلنكوارو  «وهل»لمعروف ألن  اسم مفعول 

مبتدأ موؤخر ، مرفووع بضومة مقودرة علوى  خور   «عار»زائدة  «مل»متعلظ بمحذوف خبر مقدم 

اعتورا  بويل  « وا للنواس»منع مل ظدورها اشتغال المحول بحرووة حورف الجور الزائود ، وىولو  

 ، و اء   للنداء ، والالم لالستغاثة. المبتدأ والخبر
 فان  حال أودت مضمون الجملة التى ىبلدا. «معروفا»الشاهد في    ىول  
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 موضووووووووع الحووووووووال يجووووووووىء جملوووووووو  و

 (1) «جوووواء ز وووود وهووووو نوووواو رحلوووو »ك    
  

األصل فى الحال والخبر والصوفة اإلفوران ، ويقوع الجملوة موىوع الحوال ، 

ب بودّ فيدوا مول رابو  ، وهوو فوى الحاليوة   إموا وما يقع موىع الخبر والصفة ، و

ويسومى واو الحوال ، وواو ـ  أو واو «جاء ز د  د  علوى رأسو »ضمير ، نحو 
 «جاء ز د وعمورو ىوائم»نحو ـ  موىعدا «إ »اببتداء ، وعالمتدا صحة وىوع 

جوواء ز ود وهوو نوواو »إ  عمورو ىوائم ، أو الضوومير والوواو معوا ، نحوو  التقود ر  

 .«رحلة
* * * 

__________________ 

 «يجوىء»مضاف إلي   «الحال»و ظرف مكان متعلظ بتجىء ، وموضع مضاف  «موضع»( 1)

الكاف جارة لقول محذوف ، وموا سوبظ مورارا ،  «وجاء ز د»فاعل يجىء  «جملة»فعل مضارع 

 خبور المبتودأ «نواو»الواو واو الحال ، وهو   ضمير منفصل مبتدأ  «وهو»وما بعدها فعل وفاعل 

مفعول ب  لناو ، والجملة مل المبتدأ والخبر فى محول نصوب  «رحل »، وفي  ضمير مستتر فاعل 

 حال.

(  شووترط فووى الجملووة التووى يقووع حوواب أربعووة شووروط ، وىوود  ووور الشووارح يبعووا للنوواظم موول هووذ  2)

إموا الوواو ، وإموا ـ  الشروط واحدا ، وهوو   أن يكوون الجملوة مشوتملة علوى رابو   ربطدوا بالحوال

والشورط الثوانى. أن يكوون الجملوة خبر وة   فوال  جووز أن يكوون الحوال ـ  لضمير ، وإما هما معواا

جملووة إنشووائية ، والشوورط الثالووث   أب يكووون جملووة الحووال يعجبيووة ، والشوورط الرابووع   أب يكووون 

وأنوات الشرط   فوال  صو  أن يقوول   جواء  «لل»و  «سوف»مصدرة بعلم استقبال ، و لك نحو 

 سول  ع  ، فان أرنت يصحي   لك فقل   جاء ز د وهوو إن  سوول  عو    فتكوون الحوال  محمد إن

 جملة اسمية خبر ة.

يعورف أن الخبوور ـ  مووع موا سووبظ فوى مبحوث مجووىء خبور المبتوودأ جملوةـ  ومول هوذا الكووالم

والحال جميعا اشتروا فى ضرورة وجون راب   رب  ووال مندموا بصواحب  ، واختلفوا فوى الشوروط 

لباىيووة   فجملووة الخبوور يقووع إنشووائية ويعجبيووة علووى ابصوو  عنوود النحوواة ، ويصوودر بعلووم الثالثووة ا

ابستقبال ، وىد رأ ت أن يصحي  المثال  كون بجعل جملة الشرط وجواب  خبرا ، فتنب  لذلك ولو  

 ، وهللا  وفقك و رشدك.
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  ات بووووووووووووودء بمضوووووووووووووارع ثبوووووووووووووت و

(1)حووووت ضوووميرا ، ومووول الوووواو خلوووت    
 

  

 ا انووووووووووووو مبتوووووووووووودا ات واو بعوووووووووووودهو

(2)لووووووو  المضوووووووارع اجعلوووووووّل مسوووووووندا    
 

  

الجملووة الواىعووة حوواب   إن صوودّرت بمضووارع مثبووت لووم  جووز أن يقتوورن 

جاء ز د  ضحك ، وجاء عمرو يقوان »بالواو ، بل ب يرب  إب بالضمير ، نحو 
 «جواء ز ود و ضوحك»وب  جووز نخوول الوواو   فوال يقوول  «الجنائب بيل  د  

لعرب ما ظواهر   لوك أّول علوى إضومار مبتودأ بعود الوواو   فان جاء مل لسان ا

ىموت وأصوّك »المبتودأ   و لوك نحوو ىوولدم  [ لوك]و كون المضارع خبرا عول 
 وىول    «عين 

 ـ  (192)

 فلّموووووووووووووووا خشووووووووووووووويت أظوووووووووووووووافيرهم 

 نجووووووووووووووووت وأرهوووووووووووووووندم مالكوووووووووووووووا   

  
__________________ 

جوار ومجورور متعلوظ  «ارعبمضو»مضاف إليو   «بدء»و مبتدأ ، و ات مضاف ،  «و ات»( 1)

فعوول مووا  ، وفاعلوو  ضوومير مسووتتر فيوو  جوووازا يقوود ر  هووو  عووون إلووى مضووارع ،  «ثبووت»ببوودء 

حوو   فعل ما  ، والتاء للتونيث وفاعل  ضومير  «حوت»والجملة فى محل جر صفة لمضارع 

 «راضومي»مستتر في  جوازا يقد ر  هى  عون إلى  ات بدء ، والجملة فى محول رفوع خبور المبتودأ 

 «خلوت»الواو عاطفوة ، وموا بعودها جوار ومجورور متعلوظ بخلوت  «ومل الواو»مفعول ب  لحوت 

خال   فعل ما  ، والتاء للتونيث ، والفاعل ضمير مستتر فيو  جووازا يقود ر  هوى  عوون إلوى  ات 

 بدء بمضارع ، والجملة معطوفة على جملة الخبر.

ظوورف متعلووظ بووانو  بعوود   «بعوودها»  مضوواف إليوو «واو»و مبتوودأ ، و ات مضوواف  «و ات»( 2)

فعول أمور ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا  «انوو»اآليى ، وبعد مضاف ، وها   مضواف إليو  

 «المضووارع»جووار ومجوورور متعلووظ باجعوول اآليووى  «لوو »مفعووول بوو  بنووو  «مبتوودا»يقوود ر  أنووت 

اجعول   فعول  «اجعلول»مفعول أول ب جعل يقدم علي  ، منصوب وعالمة نصوب  الفتحوة ال واهرة 

مفعوول  «مسوندا»أمر ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبا يقد ر  أنت ، والنون نون التوويد الثقيلوة 

 ثان ب جعل.

 البيت لعبد هللا بل همام السلولى.ـ  192
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خبران لمبتودأ محوذوف   والتقود ر   وأنوا أصوّك ،  «أصّك ، وأرهندم» ـف

 وأنا أرهندم.
* * * 

 دّماجملوووووووة الحوووووووال سووووووووو موووووووا ىوووووووو

(1)بووووووووواو ، أو بمضوووووووومر ، أو بدمووووووووا    
 

  
__________________ 

 «نجووت»والموران هنوا منو  األسولحة ـ  بزنوة عصوفورـ  جمع أظفور «أظافيرهم»اللغة   

 أران يخلصت مندم.

الفواء للعطوف علوى موا ىبلو  ، لموا   ظورف بمعنوى حويل متعلوظ بنجووت  «فلموا»اإلعراب. 

مفعووول بوو   أظووافير   «أظووافيرهم»فعوول وفاعوول  «خشوويت»اآليووى ، وهووو متضوومل معنووى الشوورط 

لخشيت ، وأظافير مضاف وهم   مضاف إلي  ، والجملة مل الفعل وفاعل  ومفعول  فى محول جور 

ال رفيوة بموا يضومنت   «لما»فعل وفاعل ، والجملة جواب  «نجوت»ال رفية إليدا  «لما»باضافة 

  فعول مضوارع ، وفاعلو  ضومير مسوتتر  الوواو واو الحوال ، أرهول «وأرهندم»مل معنى الشرط 

في  وجوبا يقد ر  أنا ، هم   مفعوول أول ألرهول ، والجملوة فوى محول رفوع خبور لمبتودأ محوذوف ، 

مفعوول ثوان  «مالكوا»والتقد ر   وأنا أرهندم ، والجملوة مول المبتودأ وخبور  فوى محول نصوب حوال 

 ألرهل.
أن المضارع المثبت يقوع جملتو   حيث إن ظاهر   نبىء عل «وأرهندم»الشاهد في    ىول  

حاب ، ويسبظ بوالواو ، و لوك ال واهر بيور صوحي    ولدوذا ىودرت جملوة المضوارع خبورا لمبتودأ 

 محذوف وما فصلنا  فى اإلعراب.
منصووووب علوووى  «سووووو»مضووواف إليوو   «الحوووال»و مبتووودأ ، وجملوووة مضوواف ،  «وجملووة»( 1)

ىودم    «ىودما»موصوول مضواف إليو  اسوم  «موا»و ابستثناء أو علوى ال رفيوة ، وسووو مضواف 

فعول مووا  مبنوى للمجدووول ، ونائووب الفاعول ضوومير مسوتتر فيوو  جوووازا يقود ر  هووو  عوون إلووى مووا 

الموصووولة ، واأللووف لالطووالّ ، والجملووة موول ىوودم ونائووب فاعلوو  ب محوول لدووا صوولة الموصووول 

ل البيوت ، فوى أو «جملوة الحوال»جار ومجرور متعلظ بمحوذوف خبور المبتودأ وهوو ىولو   «بواو»

 معطوفان على ىول  بواو. «أو بمضمر ، أو بدما»وىول  
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مضوارع ،  [إما]الجملة الحالية   إما أن يكون اسمية ، أو فعلية ، والفعل 

أو ما  ، وول واحدة مل ابسمية والفعلية   إموا مثبتوة ، أو منفيّوة ، وىود يقودم 
ل ب يوورب  إب أنوو  إ ا صوودّرت الجملووة بمضووارع مثبووت ب يصووحبدا الووواو ، بوو

، و وور فووى هوذا البيووت أّن موا عوودا  لوك  جوووز فيو  أن  وورب   (1)بالضومير فقوو  

 بالواو
__________________ 

( ىد  ور الشارح أن الجملة الحاليوة إ ا وانوت فعليوة فعلدوا مضوارع مثبوت وجوب أن يخلوو هوذ  1)

 جب يحققدا فوى هوذ   الجملة مل الواو ، وأن  كون رابطدا الضمير ، وىد بقى علي  بعض شروط

الجملة   مندا أب  تقدم بعض معموبت المضوارع عليو    فلوو يقودم معمولو  عليو  اىترنوت الجملوة 

ََ نَْسررتَِعينُ )بووالواو ، ولدووذا جوووز القاضووى البيضوواوو فووى ىولوو  يعووالى  ََ نَْعبُررُد َوإِيَّررا أن يكووون  (إِيَّررا

ََ نَْستَِعينُ )جملة ومل الشوروط أ ضوا   أب يكوون  (نعبد)وجوبا فى  حاب مل الضمير المستتر (َوإِيَّا

جملة المضارع المذوور مقترنة بقد ، فان اىترنت بدوا وجوب أن يقتورن بوالواو ، نحوو ىولو  يعوالى 

فجملة ما  شترط لخلو هذ  الجملوة مول الوواو أربعوة  (ِلَم تُْؤذُونَنِا َوقَْد تَْعلَُموَن أَنِّا َرسُوُ  هللاِ إِلَرْيكُمْ )

يكون مضارعية ، وأن يكون مثبتة ، وأن  تقدم المضارع على ول ما  ذور معو  مول  أن شروط  

 معموبي  ، وأب  قترن بقد.

وىد  ور الشارح بعد ىليل أن الجملوة المضوارعية المنفيوة بوال يمتنوع معدوا الوواو ، وموا فوى 

قتورن بوالواو ، فيصوبر وبقى بعد  لوك خموه جمول  جوب أب ي (ما ِلَا ال أََرا اْلُهْدهُدَ )ىول  يعالى   

 مجموع ما ب  جوز اىتران  بالواو مل الحال الواىعة جملة سبعا  ورنا لك اثنتيل مندا ،
 أن يكون مضارعية منفية بما ، وقول الشاعر   (والثالثة)

 عدوووووووديك مووووووووا يصوووووووبو ، وفيووووووووك شووووووووبيبة

  ؟فموووووووا لوووووووك بعووووووود الّشووووووويب صوووووووبّا متيّموووووووا   
  

فَجاَءهرا بَأْسُرنا بَياتراً أَْو هُرْم )لدا ، نحو ىول  يعوالى   الجملة المعطوفة على حال ىب (الرابعة)

 .«بيايا»معطوفة على  «هم ىائلون»فجملة  (قائِلُونَ 

الجملووة المؤووودة لمضوومون جملووة ىبلدووا ، نحووو ىولووك   هووو الحووظ ب شووك فيوو  ،  (الخامسووة)

 لوك »مؤوودة لمضومون جملوة حوال  «ب ر ب في »فجملة  (ذِلَك اْلِكتاُب ال َرْيَب فِيهِ )وىول  يعالى   

 فى بعض أعار ب  حتملدا هذا الكالم. «الكتاب
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وحدها ، أو بالضمير وحد  ، أو بدما   فيدخل فى  لك الجملة ابسوميّة   مثبتوة 

 ، أو منفيّة ، والمضارع المنفّى ، والماضى   المثبت ، والمنفّى.
جواء ز ود جاء ز د وعمرو ىائم ، وجاء ز د  د  على رأسو  ، و»فتقول   

جوواء ز وود لووم  ضووحك ، أو ولووم »ووووذلك المنفووّى ، ويقووول    «و وود  علووى رأسوو 

 صحك ، أو ولم  قم عمرو ، وجاء ز د وىد ىام عمرو ، وجاء ز د ىد ىام أبوو  
جواء ز ود وموا ىوام عمورو ، »وووذلك المنفوّى ، نحوو  «، وجاء ز د وىد ىام أبوو 

 .«وجاء ز د ما ىام أبو  ، أو وما ىام أبو 

جواء »خل يحت هذا أ ضوا المضوارع المنفوّى بوال   فعلوى هوذا يقوول   و د
 بالواو. «ز د وب  ضرب عمرا

وىوود  ووور المصوونف فووى بيوور هووذا الكتوواب أنوو  ب  جوووز اىترانوو  بووالواو 

والمضارع المثبت ، وأن ما ورن مما ظاهر   لوك  وؤّول علوى إضومار مبتودأ ، 
 وقراءة

__________________ 

موا صواحبت  سواء أوانت الجملة اسمية نحو ىولوك   «إب»التى يقع بعد الجملة  (السانسة)

أحدا إب ز د خير من  ، أم وانت فعلية فعلدوا موا  نحوو ىولوك   موا أرو رأ وا إب رأ وت صووابا ، 

ِِ ما يَأْتِيِهْم ِمْن َرسُوٍ  إاِلَّ ُانُوا بِِه يَْسرتَْهِنؤُ )ونحو ىول  يعالى    وىود ورن فوى  (نَ يا َحْسَرةً َعلَى اْلِعبا

 بالواو وما فى ىول . «إب»الشعر اىتران الفعلية التى فعلدا ما  والواىعة بعد 
 نعووووووووم اموووووووورأ هوووووووورم لووووووووم يعوووووووور نائبووووووووة

 إب ووووووووووووووووووان لمريوووووووووووووووواع لدووووووووووووووووا وزرا   

  
 فقيل   هو شا  والقياس أن يخلو مل الواو ، وىيل   هو ىليل ب شا .

بووو العاطفوة ، نحوو ىولوك   ألضوربن   الجملوة الفعليوة التوى فعلدوا موا  مسوبوّ (السابعة)

 حضر أو باب ، وىول الشاعر  

 وووووووول للخليووووووول نصووووووويرا جوووووووار أو عووووووودب

 ب يشووووووووووووّ  عليوووووووووووو  جووووووووووووان أو بخووووووووووووالو   
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بتخفيف النون ، والتقد ر   وأنتموا ب يتّبعوان  (فاستقيما وب يتّبعان)ابل  ووان   

 خبر لمبتدأ محذوف. «ب يتبعان»فـ   
* * * 

 ف موووووا فيدوووووا عمووووول الحوووووال ىووووود  حوووووذو

(1)بعووووض مووووا  حووووذف  ووووور  ح وووول و   
 

  

  حذف عامل الحال   جوازا ، أو وجوبا.

،  «راوبووا»فتقووول    «ويووف جوووت»فمثووال مووا حووذف جوووازا أن  قووال   
 «لوم يسور» لمول ىوال لوك   «بلى مسورعا»، ووقولك    [«جوت راوبا»يقد ر  ]

ْنسرراُن أَلَّررْن أَ )، ومنوو  ىولوو  يعووالى    «بلووى سوورت مسوورعا»والتقوود ر    يَْحَسررُب اْْلِ

َي بَنانَرهُ  ؟نَْجَمرَع ِعظاَمررهُ  ِريَن َعلرى أَْن نَُسررّوِ ِِ   بلووى ـ  وهللا أعلوومـ  التقوود ر (بَلرى قررا
 نجمعدا ىانر ل.

ونحوو  مول الحوال  «ز ود أخووك عطوفوا»ومثال ما حذف وجوبوا ىولوك   

 لخبر ،المؤودة لمضمون الجملة ، وىد يقدم  لك ، ووالحال النائبة مناب ا
__________________ 

اسووم  «مووا»فعوول مضووارع مبنووى للمجدووول  « حووذف»حوورف يحقيووظ  «ىوود»مبتوودأ  «والحووال»( 1)

 «فيدوا»موصول نائب فاعل ليحذف ، والجملة مل الفعل ونائب الفاعل فى محل رفع خبر المبتودأ 

قود ر  فعل ما  ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  جووازا ي «عمل»جار ومجرور متعلظ بعمل اآليى 

مبتدأ أول ، وبعوض  «وبعض»هو  عون إلى ما الموصولة ، والجملة ب محل لدا صلة الموصول 

فعوول مضووارع مبنووى للمجدووول ، ونائووب  « حووذف»اسووم موصووول مضوواف إليوو   «مووا»و مضوواف 

 وور   مبتودأ ثوان  « ور »الفاعل ضمير مستتر في  جوازا ، والجملة ب محل لدا صلة الموصول 

فعل ما  مبنوى للمجدوول ، ونائوب الفاعول ضومير  «ح ل»داء مضاف إلي  ، و ور مضاف وال

مستتر في  جوازا ، والجملة مل ح ل ونائب الفاعول فوى محول رفوع خبور المبتودأ الثوانى ، وجملوة 

 المبتدأ الثانى وخبر  فى محل رفع خبر المبتدأ األول.
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 ور  لوك فوى التقود ر   إ ا ووان ىائموا ، وىود سوبظ يقر «ضربى ز دا ىائموا»نحو 

 .(1)باب المبتدأ والخبر 
اشوتر ت  بودرهم فصواعدا ، »ومما حذف في  عامل الحال وجوبا ىوولدم   

 حابن ، عاملدما محذوف   «صاعدا ، وسافال»فـ  «ويصدىت بد نار فسافال
__________________ 

 ( هنا أمران نحب أن ننبدك إليدما  1)

نوع  جب  ور  وب  جوز حذف  ، ونووع  جوب  األول   أن عامل الحال على ثالثة أنواع  

 حذف  وب  جوز  ور  ، ونوع  جوز لك  ور  و جوز لك حذف .
فوما النوع الذو  جب  ور  وب  جوز حذف  فدو العامول المعنووو ووال رف واسوم اإلشوارة 

  فال  حذف شىء مل هوذ  العوامول ، سوواء أعلموت أم لوم يعلوم   ألن العامول المعنووو ضوعيف   

  قوو على أن  عمل وهو محذوف. فال
وهوى الحوال ـ  وأما النوع الذو  جوب حذفو  فقود بويل الشوارح ثالثوة مواضوع مول مواضوع 

 المؤودة لمضمون جملة ، والحال النائبة مناب الخبر ، والحال الدالة على ز وانة أو نقوص بتودر ج

هنيووا ، ومول  لوك وبقى موضعان  خوران ، أولدموا   أن  نووب عنو  الحوال وقولوك لمول شورب   ـ 

 ىول وثير  
 هنيووووووووووووا مر ووووووووووووا بيووووووووووور ناء مخوووووووووووامر

 لعووووووووّزة موووووووول أعراضوووووووونا مووووووووا اسووووووووتحلّت    

  
 ؟.ىاعدا وىد جد الناسأوثانيدما   أن يدل الحال على يوبيد ، وقولك   

 وأما النوع الذو  جوز  ور  وحذف  فدو ما عدا هذ ل النوعيل.
أنو   جووز حذفو  ، وىود ـ  وونو  فضولةبسوبب ـ  األمر الثانى   أن األصول فوى الحوال نفسو 

 جب  ور  ، و لك فى خمسة مواضع   أولدا   أن  كون الحال مقصوورا عليو  ، نحوو ىولوك   موا 

سافرت إب راوبا ، وما ضربت عليا إب مذنبا ، وثانيدا   أن  كون الحال نائبا عل عاملو  وقولوك   

يتوىووف عليوو  صووحة الكووالم وقولوو  سووبحان  ير وود ووول  لووك هنيوووا مر وووا ، وثالثدووا   أن  هنيوووا مر وووا

أو  توىوف عليو  موران الموتكلم ، نحوو  (َوما َخلَْقنَا السَّماواِت َواأْلَْرَض َوما بَْينَُهمرا الِعبِرينَ )ويعالى   

ًّلِة قاُموا ُُسالى)ىول  يعالى    أن  كون الحال جوابا ، وقولك   بلى  ورابعدا   (َوإِذا قاُموا إِلَى الصَّ

أن  كون الحال نائبا عل الخبر ، نحوو ىولوك    وابا لمل ىال لك   لم يسر ، وخامسدا  مسرعا ، ج

 ضربى ز دا مسيوا.



 شرح ابل عقيل   الجزء األول ...................................................................... 662

وهوذا  «فذهب الثمل صاعدا ، و هب المتصودّّ بو  سوافال»وجوبا ، والتقد ر   

أو بعوض موا  حوذف مول عامول  «وبعض ما  حذف  ور  ح ول»معنى ىول    
 .(1)الحال منع  ور  

* * * 
__________________ 

بعود أن أيينوا علوى موا بتعلوظ ـ  ( ىد بقى الكالم علوى صواحب الحوال مول ناحيوة الوذور والحوذف1)

 فنقول  ـ  بالحال ، وبالفامل فيدا مل هذ  الناحية

األصوول فووى صوواحب الحووال أن  كووون مووذوورا ، وىوود  حووذف جوووازا ، وىوود  حووذف وجوبووا 

 بحيث ب  جوز  ور .
و جووز أن يقوول    ، نحو ىولك   راشدا ، أو يسوافر راشودا.فيحذف جوازا إ ا حذف عامل

 يسافر راشدا.
و حذف وجوبا مع الحال التى يفدم ازن انا أو نقصا بتدر ج ، نحو ىولدم   اشتر ت بود نار 

 فصاعدا ، أو   فذهب الثمل صاعدا   فقى هذا حذف صاحب الحال وعامل .
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 التّمييز

 مبووويل ، نكووور  ،  «مووول»اسوووم ، بمعنوووى 

(1) نصوووووب يمييووووووزا بمووووووا ىوووووود فّسوووووور     
 

  
 وشوووووووووبر ارضوووووووووا ، وىفيوووووووووز بوووووووووّرا ، 

(2)منوووووووووووووو ل عسوووووووووووووال ويمووووووووووووورا و   
 

  

يقوودم موول الفضووالت   المفعووول بوو  ، والمفعووول المطلووظ ، والمفعووول لوو  ، 

وهوو ـ  والمفعول فيو  ، والمفعوول معو  ، والمسوتثنى ، والحوال ، وبقوى التمييوز

، ويفسيرا ، ومبيّنوا ، ويبيينوا ، ومميّوزا و سمى مفّسرا ـ  المذوور فى هذا الباب
 ، ويمييزا.

  لبيان ما ىبلو  مول إجموال  «مل»وهو   ول اسم ، نكرة ، متضمل معنى 

 .«طاب ز د نفسا ، وعندو شبر أرضا»، نحو 
مول الحوال   فاندوا متضومنة معنوى  «متضمل معنى مل»واحترز بقول    

 .«فى»

وليه فيو  بيوان  «مل»مل معنى احتراز مما يض «لبيان ما ىبل »وىول    
 فواّن التقود ر   «ب رجول ىوائم»التوى لنفوى الجونه ، نحوو  «ب»لما ىبل    واسوم 

 .«ب مل رجل ىائم»
__________________ 

جوار ومجورور متعلوظ بمحوذوف  «بمعنوى»خبر مبتدأ محذوف ، والتقد ر   هوو اسوم  «اسم»( 1)

 «نكورة»نعت  خر بسم  «مبيل»اف إلي  ىصد لف     مض «مل»و صفة بسم ، ومعنى مضاف 

فعوول مضووارع مبنووى للمجدووول ، ونائووب الفاعوول ضوومير مسووتتر فيوو   « نصووب»نعووت ثالووث بسووم 

حوال مول نائوب الفاعول  «يمييوزا»جوازا يقد ر  هو ، والجملة مسوتونفة ب محول لدوا مول اإلعوراب 

فسور   فعول موا   «ىد فسر »و جار ومجرور متعلظ بينصب ،  «بما»المستتر فى ىول   نصب 

، وفاعل  ضمير مستتر فيو  جووازا يقود ر  هوو ، وضومير الغائوب مفعولو  ، والجملوة ب محول لدوا 

 صلة ما المجرورة محال بالباء.

يمييووز لشووبر  «أرضووا»جووار ومجوورور متعلووظ بمحووذوف حووال موول مووا الموصووولة  «وشووبر»( 2)

معطووف علوى  «وبورا»  مثلو «ومنوو ل عسوال»يمييوز لقفيوز  «برا»معطوف على شبر  «وىفيز»

 ىول  عسال.
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 شمل نوعى التمييوز ، وهموا   المبويل  «لبيان ما ىبل  مل إجمال»وىول    

 إجمال  ات ، والمبيل إجمال نسبة.
وهى الممسوحات ، نحو ـ  فالمبيل إجمال الذات هو   الواىع بعد المقان ر

لو  »حوو والموزونوات ، ن «لو  ىفيوز بوّرا»والمكويالت ، نحوو  «ل  شبر أرضوا»

 .«عندو عشرون نرهما»، نحو  (1)واألعدان ـ  «منوان عسال ويمرا
 وهو منصوب بما فّسر  ، وهو   شبر ، وىفيز ، ومنوان ، وعشرون.

والمبيّل إجمال النسبة هو   المسوّ لبيان ما يعلّظ ب  العامول   مول فاعول 

و ،  (اشووتعل الووّرأس شوويبا)، ومثلوو     «طوواب ز وود نفسووا»، أو مفعووول ، نحووو 
 (.وفّجرنا األر  عيونا)، ومثل   «برست األر  شجرا»

و ،  «طابوت نفوه ز ود»يمييوز منقوول مول الفاعول ، واألصول  «نفسوا»فـ 

 فبيّل «برست شجر األر »منقول مل المفعول ، واألصل  «شجرا»
__________________ 

بيووان ألنووواع  فومووا مووا بيندمووا فدووو «المقووان ر»عطووف علووى ىولوو   «واألعوودان»( ىووول الشووارح 1)

وهمووا ـ  المقووان ر ، وعلووى هووذا  كووون الشووارح ىوود  ووور شوويويل  كووون يمييووز إجمووال الووذات بعوودهما

 وبقى علي  شيوان  خران.ـ  المقان ر ، واألعدان

أولدا   ما  شب  المقان ر ، مما أجري  العرب مجراها لشوبد  بدوا فوى مطلوظ المقودار ، وإن 

علوى التمورة   نوبا مواء ، واشوتر ت نحيوا سومنا ، وىوولدم   لم  كل مندا ، وقولك   ىد صببت علي 

 مثلدا زبدا.
وثانيدما   ما ووان فرعوا للتمييوز ، نحوو ىولوك   أهد تو  خايموا فضوة ، علوى موا هوو موذهب 

الناظم يبعا للمبرن فوى هوذا المثوال مول أن فضوة لويه حواب   لكونو  جامودا ، وووون صواحب  نكورة 

و هوب سويبو   إلوى أن فضوة فوى المثوال  الحال أن يكون منتقلوة. ووون  بزما ، مع أن الغالب فى

 المذوور حال ، وليه يمييزا   ألن  خص التمييز بما  قع بعد المقان ر وما  شبددا.
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المفعوول الوذو يعلّوظ بو   «شوجرا»الفاعل الذو يعلّوظ بو  الفعول ، وبويّل  «نفسا»

 الفعل.
 ل .العامل الذو ىب [هو]والنّاصب ل  فى هذا النوع 

* * * 

 بعووووووووووود  و وشوووووووووووبددا اجووووووووووورر  إ او

 (1) «موووودّ حنطووووة بووووذا»وووووـ  أضووووفتدا ،   
  

 النّصووووووب بعوووووود مووووووا أضوووووويف وجبوووووواو

 (2) «مووولء األر   هبوووا»إن ووووان مثووول    
  

موا نّل  وهوو  ـ  إلى ما يقدّم  ور  فى البيت مل المقدّرات « و»بـ  أشار

  فيجوز جر التمييز بعد هذـ  على مساحة ، أو ويل ، أو وزن
__________________ 

 «وشوبددا»اسوم إشوارة مضواف إليو   « و»و ظورف متعلوظ بواجرر ، وبعود مضواف  «بعد»( 1)

اجورر    «اجورر »الواو عاطفة ، شب    معطوف على  و ، وشب  مضاف ، وها   مضواف إليو  

ظورف أشورب  «إ ا»فعل أمر ، وفاعل  ضمير مستتر في  وجوبا يقد ر  أنت ، والدواء مفعوول بو  

فعول وفاعول ومفعوول بو  ، والجملوة فوى محول جور باضوافة إ ا ال رفيوة  «أضوفتدا»عنى الشورط م

مضواف إليوو   «حنطوة»و مبتودأ ، ومود مضواف  الكواف جوارة لقوول محوذوف ، موود   «ومود»إليدوا 

 خبر المبتدأ. «بذا»

اسوم موصوول مضواف  «موا»و ظورف متعلوظ بو  ، وبعود مضواف  «بعود»مبتدأ  «والنصب»( 2)

فعل ما  مبنى للمجدوول ، ونائوب الفاعول ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  «أضيف»إلي  

فعول موا   «وجبوا» عون إلى ما الموصولة ، والجملة مل أضيف ونائب فاعل  ب محل لدا صولة 

، واأللف لالطالّ ، والفاعل ضمير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوو  عوون إلوى النصوب ، والجملوة 

فعل ما  نواىص فعول الشورط  «وان»شرطية  «إن»ع خبر المبتدأ مل وجب وفاعل  فى محل رف

مبتودأ  «مولء»خبر وان  «مثل»، واسم  ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هو  عون إلى ما أضيف 

مضاف إلي  ، والخبر محذوف يقد ر    لى ، مثال ، وجملة المبتودأ  «األر »و ، وملء مضاف 

 يمييز. «ا هب»والخبر فى محل جر باضافة مثل إليدا 
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عنوودو شووبر أر  ، وىفيووز بووّر ، »باإلضووافة إن لووم  ضووف إلووى بيوور  ، نحووو 

 .«ومنوا عسل ويمر
فان أضيف الدّاّل على مقدار إلى بير التمييز وجب نصب التمييز ، نحو 

َْ ِمرْن أََحرِدِهْم )، ومنو  ىولو  يعوالى    «ما فى السماء ىدر راحة سوحابا» فَلَرْن يُْقبَر

ُء اأْلَْرِض ذَ  ْْ ً ِم  .(َهبا
 وأما يمييز العدن فسيويى حكم  فى باب العدن.

* * * 

 الفاعووووووول المعنوووووووى انصوووووووبل بووووووووفعالو

 (1) «أنوووت أعلوووى منوووزب»ووووـ  مفّضوووال     
  

التمييز الواىع بعد أفعل التفضيل   إن وان فاعال فى المعنى وجب نصوب  
 ، وإن لم  كل وذلك وجب جّر  باإلضافة.

  أن  صل  جعلو  فواعال بعود جعول أفعول وعالمة ما هو فاعل فى المعنى 

 «منووزب ، وموواب»فووـ  «أنووت أعلووى منووزب ، وأوثوور موواب»التفضوويل فعووال ، نحووو 
 جب نصبدما   إ   ص  جعلدما فاعليل بعد جعل أفعل التفضيل فعوال   فتقوول 

 أنت عال منزلك ، ووثر مالك.  

ل ز ود أفضول رجول ، وهنود أفضو» (2)ومثوال موا لويه بفاعول فوى المعنوى 
 «امرأة

__________________ 

منصووب علوى  «المعنوى»ـ  وهوو ىولو  انصوبل اآليوىـ  مفعول مقدم على عاملو  «والفاعل»( 1)

انصوب    «انصوبل»نزع الخافض ، أو مفعول ب  للفاعل ، أو مجرور يقد را باضافة الفاعل إليو  

محول لو  مول اإلعوراب  فعل أمر مبنى على الفت  بيصال  بنون التوويد ، ونوون التوويود حورف ب

حوال مول الفاعول المسوتتر وجوبوا فوى انصوبل  «مفضوال»جار ومجرور متعلظ بانصوبل  «بوفعال»

 يمييز. «منزب»خبر المبتدأ  «أعلى»الكاف جارة لقول محذوف ، أنت   مبتدأ  «وونت»

 لتفضيل بعضا مل جنه التمييز ،( ضاب  ما ليه بفاعل فى المعنى   أن  كون أفعل ا2)
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إلى بير    فان   نصوب حينووذ  «أفعل»ب جّر  باإلضافة ، إب إ ا أضيف فيج]

 .(1)[«أنت أفضل النّاس رجال»، نحو 
* * * 

 بعووووووود ووووووووّل موووووووا اىتضوووووووى يعّجبووووووواو

 (2) «أوووورم بووووبى بكووور أبوووا»ووووـ  ميّوووز ،   
  

 ما أحسل ز دا رجال ،» قع التمييز بعد وّل ما نّل على يعجب ، نحو 
__________________ 

ز وود أفضوول »ف  لووك بصووحة حووذف أفعوول التفضوويل ، ووضووع لفووظ بعووض موضووع    فنحووو و عور

واحدا مل جونه الرجول ـ  باعتبار الفرن الذو  تحقظ في ـ  وهو أفضلـ  يجد أفعل التفضيل «رجل

يجود أفعول التفضويل بعوض الجونه ، و مكول أن يحوذف أفعول  «هنود أفضول امورأة»، ووذلك نحوو 

فتقوول   ز ود بعوض جونه الرجول ، أو بعوض  «بعوض»نو  لفوظ التفضيل فى المثاليل ويضوع مكا

 الرجال ، وهند بعض جنه المرأة ، أو بعض النساء.

( مل يقر ر هذ  المسولة يعلم أن يمييز أفعول التفضويل  جوب جور  فوى صوورة واحودة ، وهوى   1)

نصوب  أن  كون التمييز بير فاعل فى المعنى ، وأفعل التفضيل ليه مضافا لغير يمييز  ، و جوب 

سوواء أضويف أفعول التفضويل ـ  فى صورييل اثنتيل   أوبهما   أن  كون التمييز فاعال فى المعنى

إلى بير التمييز ، نحو أنت أعلى الناس منزب ، أم لم  ضف إلوى بيور التمييوز ، نحوو أنوت أعلوى 

ا إلوى وثانيتدما   أن  كوون التمييوز بيور فاعول فوى المعنوى ، بشورط أن  كوون أفعول مضوافـ  منزب

 بير التمييز ، نحو أنت أفضل الناس بيتا   ألن   تعذر حينوذ إضافة أفعل التفضيل مرة أخرو.

مضواف إليو  ، ووول  «وول»و اآليوى ، وبعود مضواف ،  «ميوز»ظرف متعلظ بقولو   «وبعد»( 2)

فعل ما  ، وفاعل  ضمير مسوتتر فيو   «اىتضى»اسم موصول   مضاف إلي   «ما»و مضاف ، 

مفعوول بو  بىتضوى ، والجملوة مول اىتضوى  «يعجبوا»هوو  عوون إلوى موا الموصوولة  جوازا يقد ر 

فعل أمر ، وفاعل  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا  «ميز»وفاعل  ومفعول  ب محل لدا صلة الموصول 

فعول موا  جواء علوى صوورة األمور  الكاف جوارة لقوول محوذوف ، أوورم   «ووورم»يقد ر  أنت 

 يمييز. «أبا»مضاف إلي   «بكر»و عل أورم ، وأبى مضاف ، الباء زائدة ، أبى   فا «بوبى»
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 «وأورم بوبى بكر أبا ، وهلل نّرك عالما ، وحسبك بز د رجال ، ووفى بو  عالموا
(1). 

 ـ (193)

  ا جاريا ما أنت جار ** و

* * * 
__________________ 

ولويه بسود د ، بول فوى  (  هب ابل هشام إلى أن التمييز فى ول هذ  األمثلة مل يمييوز النسوبة ،1)

الكالم يفصيل ، ويلخيص  أن  إن وان فى الكالم ضمير بائب ، ولم  بيل مرجع  ، وما فوى ىوولدم 

وان مل يمييز المفرن   ألن افتقار  إلى بيان عين  فى هذ  الحال أشد مول افتقوار   «هلل نر  فارسا»

ز وود فارسوا ، أو ووان ضوومير  لبيوان نسوبة التعجوب إليوو  ، فوان لوم  كوول ضومير أصوال ، نحوو هلل نر

فدوو ـ  خطاب ، نحو هلل نرك فارسا ، أو وان ضمير بائوب علوم مرجعو  نحوو ز ود هلل نر  فارسوا

مل يمييز النسبة ، ويلخيص هذا أن   كون يمييز مفرن فى صورة واحدة ، و كون يمييز نسوبة فوى 

 ثال  صور.

 هذا عجز بيت لألعشى ميمون بل ىيه ، وصدر  ىول   ـ  193

 بانت لتحزننا عفار **

حزننوى  لتودخل الحوزن إلوى ىلوبنوا ، ويقوول   «لتحزننوا»بعدت ، وفارىت  «بانت»اللغة   

إِنِّرا لَيَْحُننُنِرا أَْن )هذا األمر  حزننى ، مل باب نصر ، وأحزننوى أ ضوا ، وفوى التنز ول العز وز   

 اسم امرأة. «عفارة» (تَذَْهبُوا بِهِ 
منوانو  «جاريوا»ى على السكون ب محل ل  مل اإلعوراب حرف نداء مبن « ا»اإلعراب   

منصوووب بفتحووة مقوودرة علووى مووا ىبوول  وواء المووتكلم المنقلبووة ألفووا ، وجووارة مضوواف ، و وواء المووتكلم 

اسوم اسوتفدام مقصوون بو  التع ويم مبتودأ ، مبنوى علوى السوكون فوى  «موا»المنقلبة ألفا مضاف إليو  

قصود بو  بيوان جونه موا وىوع عليو  التعجوب وهوو يمييوز   «جوار »خبر المبتودأ  «أنت»محل رفع 

 الجوار.
موا » حيوث وىوع يمييوزا بعود موا اىتضوى التعجوب ، وهوو ىولو    «جار »الشاهد في    ىول  

 .«أنت
 ؟هو يمييز نسبة أم يمييز  اتأفان ىلت   
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 اجووورر بمووول إن شووووت بيووور  و العووودنو

 (1) «طب نفسوا يفود»وـ  الفاعل المعنى  و   
  

تمييز بمل إن لوم  كول فواعال فوى المعنوى ، وب مميوزا لعودن    جوز جّر ال

عندو شوبر مول أر  ، وىفيوز مول بوّر ، ومنووان مول عسول ويمور ، » فتقول  

عنودو »وب  «طواب ز ود مول نفوه»وب يقوول    «وبرست األر  مل شوجر
 .«عشرون مل نرهم

* * * 

 عاموووووووووول التّمييووووووووووز ىوووووووووودّم مطلقوووووووووواو

(2)الفعوووول  و التّصوووور ف نووووزرا سووووبقا و   
 

  
__________________ 

يمييوزا فوى أنو  مول ىبيول يمييوز  «جوار »ىلت   ب خالف بيل أحد مل العلماء الذ ل جعلووا 

النسبة ، أما ابل هشام فاألمر عند  ظاهر   ألن  جعل هذا النوع ول  مل يمييز النسبة ، وأموا علوى 

ا مول يمييوز النسوبة   ألن ما  ورنا  ىر بوا مول الفورّ بويل بعوض المثول وبعضودا اآلخور فدوو أ ضو

 الضمير المذوور فى الكالم ضمير مخاطب ، فدو معلوم ما  ران ب .
 ؟شيوا بير التمييز «جارة»فان ىلت   فدل  جوز أن أجعل 

 ىلت   ىد  هب جمدرة ع يمة مل العلماء إلى أن  حال ، وأرو لك أن يوخذ ب .
جوار ومجورور  «بمول»يقود ر  أنوت فعل أمر ، وفاعل  ضمير مسوتتر فيو  وجوبوا  «واجرر»( 1)

 «بيور»فعل ما  فعل الشرط ، وضمير المخاطب فاعلو   «شوت»شرطية  «إن»متعلظ باجرر 

مضواف إليو   «العدن»مضاف إلي  ، و و مضاف ،  « و»و مفعول ب  ب جرر ، وبير مضاف 

منصوب بنزع الخافض أو مضاف إليو  ، أو مفعوول بو   «المعنى»معطوف على  و  «والفاعل»

للفاعل ، وهو مجرور يقد را باإلضافة أو منصوب يقد را على المفعوليوة أو علوى نوزع الخوافض 

الكاف جارة لقول محذوف ، طب   فعل أمر ، وفاعل  ضمير مستتر فيو  وجوبوا يقود ر   «وطب»

فعل مضارع مبنى للمجدول مجوزوم فوى جوواب األمور ، ونائوب فاعلو   «يفد»يمييز  «نفسا»أنت 

   وجوبا يقد ر  أنت.ضمير مستتر في

 «التمييز»و ، وعامل مضاف ، اآليى  «ىدم»مفعول ب  مقدم لقول   «وعامل»( 2)
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أنوو  ب  جوووز يقوود م التمييووز علووى عاملوو  ، ! ـ رحموو  هللاـ  موذهب سوويبو  

، وب  «نفسوا طواب ز وود»سوواء ووان متصورفا أو بيور متصوورف   فوال يقوول   
 .«عندو نرهما عشرون»

والمازنى ، والمبرن ، يقد م  علوى عاملو  المتصورف   وأجاز الكسائى ، 

 ومن  ىول    «نفسا طاب ز د ، وشيبا اشتعل رأسى» فتقول  
 ـ  (194)

  ؟أيدجوووووووور ليلووووووووى بووووووووالفراّ حبيبدووووووووا
 مووووووا وووووووان نفسووووووا بووووووالفراّ يطيووووووب و   

  
__________________ 

منصووب  «مطلقوا»فعل أمر ، وفاعل  ضومير مسوتتر فيو  وجوبوا يقود ر  أنوت  «ىدم»مضاف إلي  

و نعوووت للفعووول ، و و مضووواف ،  « و»مبتووودأ  «والفعووول» «عامووول التمييوووز»علوووى الحوووال مووول 

سوبظ    «سبقا»حال مل الضمير المستتر فى ىول  سبظ اآليى  «نزرا»مضاف إلي   «التصر ف»

فعل ما  مبنى للمجدول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر في  جوازا يقد ر  هوو  عوون إلوى الفعول ، 

 ف لالطالّ ، والجملة مل سبظ ونائب فاعل  فى محل رفع خبر المبتدأ.واألل

هووو لقوويه بوول  هموودان ، وىيوول   نسووب هووذا البيووت للمخبوول السووعدو ، وىيوول   هووو ألعشووى ـ  194

 الملوح العامرو.

المعنى   ما  نبغى لليلى أن يدجر محبدوا ويتباعود عنو  ، وعدودو بدوا والشوون أن نفسودا ب 

 يرضى عن .يطيب بالفراّ وب 
فاعول  «ليلوى»الدموزة لالسوتفدام اإلنكوارو ، يدجور   فعول مضوارع  «أيدجور»اإلعراب   

حبيوب   مفعوول بو  لتدجور ، وحبيوب مضواف  «حبيبدوا»جار ومجرور متعلظ بتدجر  «بالفراّ»

فعوول مووا  نوواىص ، واسوومدا  «وووان»الووواو واو الحووال ، مووا   نافيووة  «ومووا»وهووا   مضوواف إليوو  

جوار  «بوالفراّ»اآليوى  «يطيوب»يمييز متقدم على العامل في  ، وهوو ىولو   «انفس»ضمير الشون 

فعول مضوارع ، وفاعلو  ضومير مسوتتر فيو  جووازا يقود ر  هوى  «يطيب»ومجرور متعلظ بتطيب 

 .«وان» عون إلى ليلى ، والجملة مل نطيب وفاعل  فى محل نصب خبر 
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 وىول   
 ـ  (195)

 ضووويّعت حزموووى فوووى إبعوووانو األموووال ، 

 موووا ارعو وووت ، وشووويبا رأسوووى اشوووتعالو   

  

ووافقدم المصنف فى بير هذا الكتاب على  لك ، وجعل  فى هذا الكتواب 

 ىليال ،
__________________ 

وىود يقودم عليو  واألصول  .«يطيوب»فانو  يمييوز ، وعاملو  ىولو   «نفسوا»الشاهد في    ىول  

مبورن ، ويوبعدم ابول مالوك فوى بعوض وىد جووز  لوك التقودم الكوفيوون والموازنى وال «يطيب نفسا»

 عند الجمدور ضرورة   ىال  قاس علي .ـ  فى هذا البيت ونحو ـ  وتب  ، وهو
 و هب أبو إسحاّ الزجاج إلى أن الروا ة فى بيت الشاهد  

 ما وان نفسى بالفراّ يطيب*و*

 ونقل أبو الحسل أن الروا ة فى ن وان األعشى هكذا  
 أيوووووووووووؤ ن سووووووووووولمى بوووووووووووالفراّ حبيبدوووووووووووا

 لوووووووووم يوووووووووك نفسوووووووووى بوووووووووالفراّ يطيوووووووووب و   

  
 وعلى هاييل الروا تيل ب شاهد فى البيت.

وىال أبو رجاء عفا هللا يعالى عن    والوذو وجديو  فوى ن ووان أعشوى همودان روا وة البيوت 

 وما روا  الشارح وأوثر النحاة   ففي  الشاهد الذو  ساّ مل أجل .
 البيت مل الشواهد التى ب  علم ىائلدا.ـ  195

رجعت إلى ما  نبغى لى ،  «ارعو ت»ضب  الرجل أمر  ، وأخذ  بالثقة  «الحزم»للغة   ا

 وابرعواء   الرجوع الحسل
حوزم   مفعوول بو  لضويع ، وحوزم مضواف  «حزموى»فعول وفاعول  «ضيعت»اإلعراب   

الجوار والمجورور متعلوظ بضويع ، وإبعوان مضواف و واء  «فوى إبعوانو»و اء المتكلم مضواف إليو  

الوواو عاطفوة  «وموا»مفعول ب  للمصدر  «األمال»مضاف إلي  مل إضافة المصدر لفاعل  المتكلم 

اآليوى  «اشوتمال»يمييز متقدم على عامل  وهو ىول   «وشيبا»فعل وفاعل  «ارعو ت»، ما   نافية 

فعل ما  ، والفاعل ضمير مسوتتر  «اشتمال»رأس   مبتدأ ، و اء المتكلم مضاف إلي   «رأسى»

د ر  هو  عون إلى الرأس ، واأللف لالطالّ ، والجملة مول اشوتعل وفاعلو  فوى محول في  جوازا يق

 رفع خبر المبتدأ.
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  سواء ووان فعوال ،  (1)فان وان العامل بير متصرف   فقد منعوا التقد م 

 .«عندو عشرون نرهما»أو بير  ، نحو  «ما أحسل ز دا رجال»نحو 
تمييووز عليوو  عنوود الجميووع ، وىوود  كووون العاموول متصوورفا ، و متنووع يقوود م ال

وإن  «وفوى»علوى  «رجوال»  فوال  جووز يقود م  «وفوى بز ود رجوال»و لك نحو 

 وان
__________________ 

علوى عاملو  المتصورف ، وهوو ىولو  ـ  وهوو يمييوزـ  حيث يقودم «شيبا»الشاهد في    ىول  

مالك فى بيور األلفيوة اشتعل ، وىد احتج ب  مل أجاز  لك والمبرن ، والكسائى ، والمازنى ، وابل 

 ، ولكن  فى األلفية ىد نص على ندرة هذا ، ومثل  ىول الشاعر  
 أنفسووووووووووووووا يطيووووووووووووووب بنيوووووووووووووول المنووووووووووووووى 

  ؟ناعووووووووووى المنووووووووووون  نووووووووووانو جدوووووووووواراو   
  

 وىول اآلخر.
 لسوووووووت ، إ ا  رعوووووووا أضووووووويظ ، بضوووووووارع و

 مووووول  سووووورـ  عنووووود التّعّسووووورـ  ب  وووووائهو   

  
 وىول ربيعة بل مقروم الضبى  

 ّسوووووووووويد ندوووووووووود مقلّووووووووووص رننت بمثوووووووووول ال

 ومووووووووووووي  إ ا عطفووووووووووووا  موووووووووووواء يحلّبووووووووووووا   

  
 وجعل بعض النحاة مل شواهد هذ  المسولة ىول الشاعر  

 إ ا المووووووورء عينوووووووا ىوووووووّر بوووووووالعي  مثر وووووووا

 لووووووووم  عوووووووول باإلحسووووووووان وووووووووان مووووووووذّمماو   

  
وابستشوودان بدووذا البيووت األخيوور إنمووا  ووتم علووى مووذهب بعووض الكوووفييل الووذ ل  جعلووون 

فوى محوول رفوع خبور  ، فوموا علووى موذهب جمدوور البصوور يل  «ىوور عينوا» مبتودأ وجملوة «المورء»

فاعال لفعل محذوف  فسر  ما بعد  فال شواهد فيو    ألن التقود ر علوى هوذا  «المرء»الذ ل  جعلون 

المذهب   إ ا ىر المرء عينا بالعي    فالعامل فى التمييوز متقودم عليو  وهوو الفعول المقودر ، إب أن 

 مفسر العامل بمنزلة يوخير العامل نفس .  دعى هؤبء أن يوخير
( وربما يقدم على عامل  وهو اسم جامد ، و لك ضرورة مل ضورورات الشوعر ايفاىوا ، وقوول 1)

 الراجز  

 نارنوووووووووووا لوووووووووووم  ووووووووووور نوووووووووووارا مثلدووووووووووواو

 ىوووووووووووووود علمووووووووووووووت  اك معوووووووووووووودّ ولّدووووووووووووووا   
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فعال متصرفا   ألن  بمعنى فعول بيور متصورف ، وهوو فعول التعجوب   فمعنوى 

 !(1)ما أوفا  رجال  «فى بز د رجالو» ىولك  
* * * 

__________________ 

( موول القواعوود المقووررة أن الشووىء إ ا أشووب  الشووىء أخووذ حكموو  ، و جوورو  لووك فووى وثيوور موول 1)

األبوواب ، ونحول نووذور لوك هدنوا بعووض هوذ  المتشوابدات لتعوورف ويوف ووان العوورب  جورون فووى 

ىواعدها ، ثم لتعون بوذاوريك إلوى موا سوبظ لوك والمدم ، ثم لتعرف ويف ضب  أئمة هذ  الصناعة 

 أن ىرأي  فى هذا الكتاب وبير  مل وتب الفل لجمع أشبا  ما نذور  لك.

أشبدت الفعل فوى مانيو  ـ  مل اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغةـ  المشتقات ولداـ  ا

 ومعنا    فوخذت حكم  فرفعت الفاعل ، ونصب المتعدو مندا المفعول.
ما ، وب ، وإن ، وبت ، هوذ  الحوروف أشوبدت لويه فوى المعنوى ، فوخوذت حكمدوا ، ـ  ب

 فرفعت ابسم ونصبت الخبر
إن وأخوايدووا ، أشووبدت الفعوول فووى معنوا  ، فرفعووت ونصووبت ، وىوودم منصوووبدا وجوبووا ـ  ج

على مرفوعدا ، بعكه الفعل ، لي در مل أول وهلة أندا عملت هذا العمول لكوندوا فرعوا ، وجواز 

 ن ينصب الحال لدذ  المشابدة.أ

* * * 
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الجوزء األول مول شورح العالموة ـ  بعون هللا يعالى ، وحسل يو يد ـ  ىد يم

منحة الجليول »على ألفية ابل مالك ، وحواشينا علي  التى سميناها  «ابل عقيل»
الجوزء الثوانى ، مفتتحوا ـ  إن شواء هللا يعوالىـ  و لي  «، بتحقيظ شرح ابل عقيل

 ر.بحروف الج

بحمد هللا ـ  هذا ، وىد عنينا بتحقيظ مباحث الكتاب فى هذ  الطبعة   فجاء
علوى خيوور موا  رجوى مول اإليقووان ، ويالىوت فيو  جميوع شووروح ! ـ جلوت ىدريو 

الكتواب وحواشووي  علوى وثريدووا ، فصووار بحيوث  غنووى عول جميعدووا ، وب  غنووى 

 عن  شىء مندا.
 وتب  المفتقر إلى عفو هللا يعالى 

 الدين عبد الحميدمحمد محيى 
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 فهرس الموووعات

 ابل مالك على ألفية «شرح ابل عقيل»الوارنة فى الجزء األول مل 

 «منحة الجليل ، بتحقيظ شرح ابل عقيل»وحواشينا علي  المسماة 
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 فهرس الموووعات

 على ألفية ابل مالك «ح ابل عقيلشر»الوارنة فى الجزء األول مل 

 «الجليل ، بتحقيظ شرح ابل عقيل منحة»وحواشينا علي  المسماة 

 الموضوع ، الموضوع ،
 المعرب والمبنى مل األفعال 36 مقدمة الطبعة الثانية 3

 الحروف ولدا مبنية 40 مقدمة الطبعة األولى 5

األصوول فووى البنوواء السووكون ، وموول  40 خطبة الناظم ، وإعرابدا 10

 المبنى ما هو بير ساول

نواع اإلعراب ، وما  ختص بنوع أ 41 الكالم وما  تولف من  

 مندا ، وما  شترك في  النوعان

إعووراب األسووماء السووتة ، ومووا فيدووا  43 يعر ف الكالم اصطالحا 14

 مل اللغات

شووووروط إعووووراب األسووووماء السووووتة  52 ما  ص  أن  تروب الكالم من  14

 بالحروف

 إعراب المثنى وما  لظ ب  55 الكلم وأنواع  15

عووراب جمووع الموووذور السووالم وموووا إ 59 بة بين  وبيل بير القول ، والنس 16

 ب   لحظ

لغات العرب فى نون جموع الموذور  66 ىد  قصد بالكلمة الكالم 16

 السالم ، ونون المثنى

إعووراب جمووع المؤنووث السووالم ومووا  73 عالمات ابسم 16

  لحظ ب 

 إعراب ابسم الذو ب  نصرف 77 عالمات الفعل 22

عودم ىبولو  عالموات  متاز الحرف ب 23

 النوعيل

 إعراب األفعال الخمسة 78

الفعوول ثالثووة أنووواع ، وعالمووة ووول  24

 نوع

 إعراب المعتل مل األسماء 80

إن نلت ولمة على معنى الفعل ولم  25

 يقبل عالمت  فدى اسم فعل

 بيان المعتل مل األفعال 83

   المبنى والمعرب 

ابسم ضربان   معرب ، ومبنوى ،  28

 ول مندما وبيان
  

   أنواع شب  الحرف أربعة 30

المعوورب ، وانقسووام  إلووى صووحي   35

 ومعتل
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  نقسم العلم إلى منقول ومريجل 124 إعراب المعتل مل األفعال 84

 نقسوووم العلوووم إلوووى علوووم شخصوووى ،  126 النكرة والمعرفة 

 جنه وعلم

علووم الجوونه ، والفوورّ بينوو  وبوويل  127 معنى النكرة 86

 خصعلم الش

 اسم اإلشارة  معنى المعرفة ، وأنواعدا 87
موووا  شوووار بووو  إلوووى المفووورن موووذورا  130 الضمير ، ومعنا  88

 ومؤنثا

 نقسووم الضوومير البووارز إلووى متصوول  89

 ومنفصل

 ما  شار ب  إلى المثنى 131

 ما  شار ب  إلى الجمع  131 المضمرات ولدا مبنية 92

ما  صول  مول الضومائر ألوثور مول  94

 موضع

مرايب المشوار إليو  ، وموا  سوتعمل  133

 لكل مريبة

 اإلشارة إلى المكان 136  نقسم الضمير إلى مستتر وبارز 95

 نقسم البارز المنفصل إلوى مرفووع  97

 ومنصوب

 الموصول 

ب  عدل عل المتصل إلى المنفصل  99

 إب إ ا يعذر المتصل

الموصوووووووول ىسووووووومان   اسووووووومى ،  139

 وحرفى

 جوووز فيدووا وصوول  المواضووع التووى 102

 الضمير وفصل 

الموصوووووووبت الحرفيووووووة ، ومووووووا   139

  وصل ب  ول مندا

يلووزم نووون الوىا ووة ىبوول  وواء المووتكلم  108

 فى الفعل

 الموصول ابسمى العام 146

نووون الوىا ووة ىبوول  وواء المووتكلم مووع  110

 الحرف

وووول الموصووووبت ابسووومي  يحتووواج  152

 إلى صلة وعائد

المتكلم مع لدن  نون الوىا ة ىبل  اء 115

 وىد

ب يكون صولة الموصوول إب جملوة  153

 أو شبددا

 شروط الجملة التى يقع صلة 154 العلم 

ما  شترط فى شب  الجملة الذو  قع  155 معنى العلم 118

 صلة

 نقسووم العلووم إلووى اسووم وونيووة ولقووب  119

إ ا اجتمع ابسم واللقوب فموا وجوو  

 ؟اإلعراب التى يجوز فيدما

أن يكووون « أل»ط فووى صوولة  شووتر 155

 صفة صر حة
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 ؟الموصوووولة ، ومتوووى يبنوووى« أو» 160

 ؟ومتى يعرب

أحووووال المبتووودأ  و المرفووووع مووووع  196

مرفوعوو  ، ومووا  جوووز موول وجووو  

 اإلعراب فى ول حال

« أ ووووووا»بعووووووض العوووووورب  عوووووورب  163

 الموصولة فى ول حال

الرافع للمبتدأ ، وللخبر ، واختالف  200

 العلماء فى  لك

يفصوويل الموضووع الووذو  حووذف فيوو   165

العائوووود علووووى الموصووووول إ ا وووووان 

 مرفوعا

 يعر ف الخبر 201

ىووف علووى مووا  جوووز موول وجووو   ه 166

ب »اإلعراب فى ابسم الواىوع بعود 

 «سيما

الخبر  كون مفورنا ، و كوون جملوة  202

 ، والجملة على ضربيل

ضوربيل   جامود الخبر المفرن على  205 الكالم على حذف العائد المنصوب 169

 ، ومشتظ

الكالم على حذف العائد المخفو   172

 وشروط 

إ ا جرو الخبر المشوتظ علوى بيور  206

 مبتدئ  برز مع  ضمير  وجوبا

 جوووووىء الخبوووووور ظرفووووووا أو جووووووارا  209 المعرف بوناة التعر ف 

 ومجرورا

برمتدووا « أل»حوورف التعر ووف هووو  177

 ؟، أو الالم وحدها

را عل اسم ظرف الزمان ب  قع خب 213

 نال على جثة إب إن أفان

 ب يقع النكرة مبتدأ إب بمسوغ 215 ثالثة« أل»المعانى التى يرن لدا  178

ز ووووووانة بزمووووووة ، أو « أل»يووووووزان  178

 اضطرارا

األصوول فووى الخبوور أن  توووخر عوول  227

 المبتدأ ، وىد  تقدم علي 

علووى بعووض األعووالم « أل»يوودخل  183

 للم  األصل

خووالف الكوووفييل فووى  ىووف علووى ه 228

جووواز يقوود م خبوور المبتوودأ وسووندهم 

 فى  لك

ىوود  صوووير ابسووم المقتووورن بوووول أو  185

 المضاف علما بالغلبة

المواضووع التووى  جوووب فيدووا يووووخير  231

 الخبر

المواضوووع التوووى  جوووب فيدوووا يقووود م  239 اببتداء 

 الخبر

المبتووودأ ىسووومان   مبتووودأ لووو  خبووور ،  188

 الخبرومبتدأ ل  مرفوع أبنى عل 

 جوز حوذف المبتودأ أو الخبور ، إن  243

 نل على المحذوف نليل

المواضوووع التوووى  جوووب فيدوووا حوووذف  248  

 الخبر

المواضوووع التوووى  جوووب فيدوووا حوووذف  254  

 المبتدأ
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زائوووووودة ، وبيووووووان « وووووووان»يووووووويى  288 ىد  كون الخبر متعدنا لمبتدأ واحد 256

 مواضع ز انيدا ، وشروطدا

إما وحودها ، وإموا «   وان»ف يحذ 293 وان وأخوايدا 

 مع اسمدا ، وإما مع خبرها

ىود  خفووف المضووارع المجووزوم موول  298 عمل هذ  األفعال ، وألفاظدا 261

وان  حوذف نونو  ، وشوروط جوواز 

  لك الحروف المشبدة بليه

ىووف علووى اخووتالف العلموواء فووى  ه 262

 ؟أحرف هو أم فعل« ليه»

ما ، وب ، وبت ، وإن  

 هالمشبدات بلي
بعض هذ  األفعال  عمل بوال شورط  263

 ، وبعضدا ب  عمل إب بشرط

، وشووووروط « مووووا»الحوووورف األول  301

 إعمال  عمل ليه ستة

« مووا»حكووم المعطوووف علووى خبوور  307 معانى هذ  األلفاظ 268

 النافية

بيووور الماضوووى مندوووا  عمووول عمووول  268

الماضووى وبيووان مووا  تصوورف مندووا 

 وما ب  تصرف

و « مووووا»فووووى خبوووور ز ووووانة البوووواء  308

 وبيرهما« ليه»

 جووووز يوسووو  خبووور هوووذ  األفعوووال  271

بيندا وبيل اسمدا ، خالفوا لبعضودم 

 فى ليه ، وببل مع  فى نام

وشووووووروط « ب»الحوووووورف الثووووووانى  311

 إعمال  عمل ليه ثالثة

يقوود م الخبوور علووى نام وحوودها ، أو  275

المصوووودر ة « مووووا»عليدووووا وعلووووى 

 ال رفية

وبيوووووووان  «إن»الحووووووورف الثالوووووووث  317

 اختالف النحاة فى إعمال 

يقد م الخبر علوى الفعول المنفوى بموا  276

 أو بيرها مل أنوات النفى

وإعمال  هو « بت»الحرف الرابع  319

 مذهب الجمدور

 ختوووار امتنووواع يقووود م الخبووور علوووى  277

 ليه

 أفعال المقاربة 

مل أفعال هذا الباب ما ب  كون إب  279

امووووا ناىصووووا ، ومندووووا مووووا  كووووون ي

 و كون ناىصا

أجمووع العلموواء علووى أن أنوات هووذا  322

فقيوول   « عسووى»البوواب أفعووال ، إب 

 فعل ، وىيل   حرف

ب  فصووووول بووووويل العامووووول واسوووووم   279

بمعموووووووول خبووووووور  ، إب إ ا ووووووووان 

 المعمول ظرفا أو مجرورا

 أفعال هذا الباب على ثالثة أىسام 323

إ ا ورن فى والم العرب ما ظواهر   280

لعاموول معمووول خبوور  وجووب إبووالء ا

 يوو ل 

عملدووووا ، وبيووووان مووووا  شووووترط فووووى  323

 خبرها
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أن  قتورن « عسى»األوثر فى خبر  326

 بون المصدر ة ، و قل يجرن  مندا
 إن وأخوايدا 

هذ  األنوات ولدا حوروف وعودنها  345 على عكه  لك« وان»و  329

 ستة

 جب اىتوران خبور حورو واخلولوظ  331

 بون

 األحرفمعانى هذ   346

عمووول هوووذ  األحووورف ، واخوووتالف   346 بون« أوشك» كثر اىتران خبر  332

 النحاة فى عملدا فى الخبر.

ممووووا  كثوووور يجوووورن خبوووور  موووول أن  334

 «ورب»

ب  جووز يقوود م خبور هووذ  الحووروف  348

علوووى اسووومدا ، إب إ ا ووووان الخبووور 

 ظرفا أو جارا ومجرورا

 متنوووع اىتوووران خبووور موووا نل علوووى  337

 نالشروع بو

ب  جوز يقود م معموول الخبور علوى  349

ابسووم ، ولووو وووان ظرفووا أو جووارا 

 ومجرورا

أوثر أفعوال هوذا البواب ب  تصورف  338

 والمتصرف مندا أوشك ووان

لدووووا ثالثووووة أحوووووال   « إن»همووووزة  350

وجوووب الفووت  ، ووجوووب الكسوور ، 

 وجوازهما

حكووووووى بعووووووض العلموووووواء مجووووووىء  340

المضارع مل عسى ، ومل طفظ ، 

 جعل ومل

المواضع التى  جب فيدا فوت  هموز  350

 أن

اختصووت عسووى وأوشووك واخلولووظ  341

مل بيل أفعال هذا الباب بون   جوز 

أن يسوووووتعمل ياموووووة ، وموووووا جووووواز 

 استعمالدا ناىصة.

المواضوووع التوووى  جوووب فيدوووا وسووور  352

 إن ةهمز

إ ا  ووور اسوووم ىبووول عسوووى جوووار أن  342

 ضمير  لك ابسم« عسى»يتحمل 

لتوووا  جووووز فيدوووا وسووور المواضوووع ا 355

 همز إن وفتحدا

إ ا ايصووووول بعسوووووى ضووووومير رفوووووع  343

متحوووورك جوووواز فووووى سوووويندا الفووووت  

 والكسر

متى  جوز نخول بم اببتداء علوى  362

 ؟خبر إن

يووووودخل بم اببتوووووداء أ ضوووووا علوووووى  370  

معمووووول الخبوووور ، وعلووووى ضوووومير 

ولكوول « إن»الفصوول ، وعلووى اسووم 

  لك شروط
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وف فيبطول بدوذ  الحور« ما»يقترن  373

 عملدا ، وربما بقى معدا العمل

 التعليظ واإللغاء 431

العطووف علووى اسووم إن بعوود اسووتيفاء  375

 خبرها ، وىيل استيفائ 

 جووووووز إلغووووواء العامووووول المتوسووووو   435

 والمتوخر نون المتقدم

المكسووووووورة فيقوووووول « إن»يخفووووووف  377

 عملدا

علووم بمعنووى عوورف ، وظوول بمعنووى  440

 ايدم ، ورأو بمعنى حلم

يخفف أن المفتوحة فيحوذف اسومدا  383

 ، و جب أن  كون خبرها جملة

متوووى  جووووز حوووذف المفعوووووليل أو  433

 ؟ومنى ب  جوز ؟أحدهما

فيحوووذف اسووومدا ، « ووووون»يخفوووف  389

 وربما  ور

  ستعمل القول بمعنى ال ل 445

 أعلم وأرو  ب التى لنفى الجنه 
ى ينصوووب ثالثوووة  وووور األفعوووال التووو 452 عمل إن بشروط« ب»يعمل  393

 مفاعيل

النافية ، وحكم ول « ب»أنواع اسم  394

 نوع
موا ثبووت لمفعووولى علوم  ثبووت للثووانى  453

 والثالث مل مفاعيل هذ  األفعال

إ ا « ب»حكم المعطوف علوى اسوم  399

 يكرت ب
ما  تعدو لواحد مل األفعال  تعودو  454

بثنيل بالدمزة ، و ثبت لثانيدموا موا 

انى موول مفعووولى  ثبووت للمفعووول الثوو

 «وسا»

يتموة أفعووال هوذا البوواب وابستشوودان  455 نعت اسم ب 404

 لدا

 الفاعل  العطف على اسم ب إ ا لم يكرر ب 407
مووع همووزة ابسووتفدام ، « ب»يوخووذ  408

 مثل ما يوخذ  بدوندا مل األحكام

 يعر ف الفاعل 462

 وخر عل فعل حكم الفاعل الت 464 حذف« ب»إ ا نل نليل على خبر  412

إ ا وووان الفاعوول مثنووى أو مجموعووا  467 ظل وأخوايدا 

يجوورن الفعوول عنوود جمدوورة العوورب 

 مل عالمة التثنية والجمع

ألفوووواظ هووووذ  األفعووووال ، وأنواعدووووا.  416

ومعوووانى وووول مندوووا ، وابستشووودان 

 على  لك

 إ ا نل نليل على الفعل جاز حذف  473
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ىووف علووى اخووتالف العلموواء فووى  ه 474

 م المرفوع بعد أناة الشرطابس

متوووى وجووود المفعوووول لوووم  نوووب عووول  509

 الفاعل بير 

إ ا وان الفعول متعود ا إلوى مفعووليل  511  ؤنث الفعل إ ا وان الفاعل مؤنثا 475

 ؟فو دما  نوب عل الفاعل

 ابشتغال   جب يونيث الفعل فى موضعيل 476
شووتغال ، وشووروط ووول أروووان اب ه 516 الفصل بيل الفعل وفاعل  المؤنث 477

 رول

ىوود يحووذف يوواء التونيووث موول الفعوول  479

المسند لفاعل مؤنث مل بير فصل 

 بيندما

 ضاب  ابشتغال 517

إسوونان الفعوول إلووى مووا  وودل علووى  ه 482

 جمع

المواضووع التووى  جووب فيدووا نصووب  519

 ابسم المشتغل عن 

األصوول فووى الفاعوول أن  لووى الفعوول  484

 لوك  و عقب  المفعول ، وىود  خوالف

 األصل

 المواضع التى  جب فيدا رفع  522

ىووود  جوووب يووووخير المفعوووول ويقووود م  486

 الفاعل علي 

 المواضع التى  ترج  فيدا نصب  525

المفعول المتصل بضومير الفاعول ،  492

 والفاعل المتصل بضمير المفعول

 ؟متى  جوز الوجدان على السواء 527

 ؟على النصب متى  ترج  الرفع  527 النائب عل الفاعل 

إ ا حذف الفاعل ىام المفعول مقام   499

 ، وأخذ أحكام 

الفعووووول المتصووووول بضووووومير ابسوووووم  529

والمنفصوووول منوووو  بحوووورف جوووور أو 

 باضافة سواء

يغييووور صوووورة الفعووول عنووود إسووونان   500

 للمفعول

 الوصف العامل والفعل 530

لوك فووى الفعول األجوووف الثالثووى إ ا  502

  أسند إلى المفعول ثالثة أوج

 يعدو الفعل ولزوم  

إ ا خيف لبه فى أحد هوذ  األوجو   505

 وجب يرو 

 يعر ف الفعل المتعدو ، وعالمت  533

 قوووووم مقووووام الفاعوووول   المصوووودر ،  507

 وال رف ، والجار والمجرور

 الفعل المتعدو على ثالثة أىسام 536

 تعدو الفعل الالزم بحرف الجور ،  537  

فوووان حوووذف حووورف الجووور انتصوووب 

 رورالمج

إ ا وان للفعل مفعووبن يقودم مندموا  541  

ما هو فاعل فى المعنى ، وىد  جب 

  لك ، وىد  متنع
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 جوووز حووذف الفضوولة إن لووم  ضوور  543

 حذفدا

حذف العامول فوى المفعوول المطلوظ  563

إموووا ممتنوووع ، وإمووووا جوووائز ، وإمووووا 

 واجب

 جوز حذف ناصب الفضولة إ ا نل  544

 علي  نليل

 المفعول مل أجل  

 يعر ف المفعول ل  ، وحكم  574 التنازع فى العمل 

المفعوووول لووو  علوووى ثالثوووة أنوووواع ،  575 ضاب  التنازع 545

 وحكم ول نوع

ىووف علووى أنووواع العووامليل ، ومووا  ه 545

  شترط فيدما

 المفعول في  

ىووووف علووووى خووووالف النحوووواة فووووى  ه 548

 يرج  أو العالميل ، ووج  نلك

 يعر ف ال رف 579

موول المدموول  عموول فووى ضوومير العا 548

ابسوووووم ، وإ ا ووووووان العامووووول فوووووى 

ال وووواهر هووووو ثووووانى العووووامليل لووووم 

  ضمر مع أولدما إب المرفوع

 حكم ال رف ، وبيان ما  عمل في  580

العاموول فووى ال وورف إمووا مووذوور ،  581 المفعول المطلظ 

 وإما محذوف جوازا أو وجوبا

ان يقبووول النصوووب وووول أسوووماء الزمووو 582 يعر ف المفعول المطلظ 557

على ال رفية ، وإنما  قبل  لك مول 

أسوووماء المكوووان نوعوووان   الموووبدم ، 

وما اشتظ مول مصودر فعلو  العامول 

 في 

، أو الوصووف ، أو عوول عموول فيوو  الف 557

 المصدر

ال رف علوى ىسوميل   متصورف ،  586

 وبير متصرف

ىوووووووف علوووووووى شوووووووروط الفعووووووول  ه 558

والوصوووووف اللوووووذ ل  عموووووالن فوووووى 

 المفعول المطلظ

 نوب المصدر عول ظورف الزموان  588

 وثيرا ، وعل ظرف المكان ىليال

أ دمووووا أصوووول لآلخوووور   الفعووووول أو  559

 ؟المصدر

 المفعول مع  

يعر ووووف المفعووووول معوووو  ، وبيووووان  590 المفعول المطلظ على ثالثة أنواع 559

 العامل في 

 نوب عل المصودر فوى ابنتصواب  560

 على المفعولية المطلقة عدة أشياء

ىووف علووى اخووتالف العلموواء فيمووا  ه 591

  جوز أن  كون مفعوب مع 

ما  جب إفران  مل المصانر ، وما  562

  جوز يثنيت  وجمع 
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ىد  نصب المفعول مع  ولم  تقدمو   592

 فى اللفظ فعل

ب يكون الحال إب نكرة. وىد يجىء  630

 معرفة على التوو ل بنكرة

ثالثوة ابسم الواىع بعود الوواو علوى  594

 أضرب

 ىد يقع الحال مصدرا منكرا 631

حوووووظ صووووواحب الحوووووال أن  كوووووون  632 ابستثناء 

معرفة ، وىد  كون نكرة بشورط أن 

 كووووووون معوووووو  مسوووووووغ ، وبيووووووان 

 مسوبات  لك

ب  تقووووودم الحوووووال علوووووى صووووواحب   640 «إب»حكم المستثنى الواىع بعد  597

المجوورور بووالحرف ، و تقوودم علووى 

 بير 

إ ا يقووووودم علوووووى حكوووووم المسوووووتثنى  601

 المستثنى من 

ب  جىء الحال مل المضاف إلي  ،  643

 إب فى ثالثة أحوال

متى  جوز يقد م الحال على العامل  646 حكم ابستثناء المفرغ 603

 ؟ومتى  متنع  لك ؟في 

ىود  تعودن الحووال وصواحب  واحوود أو  651 إ ا يكررت للتوويد« إب»حكم  604

 متعدن

الحوووال علوووى صوووربيل   مؤسسوووة ،  653 كررت لغير يوويدإ ا ي« إب»حكم  607

 ومؤودة

حكووووم المسووووتثنى بغيوووور وسوووووو ،  610

 نفسدا« بير»وحكم 

الحووال ىوود يكووون جملووة ، بشوورط أن  655

  كون لدا راب 

حكووم المسووتثنى بلوويه وب  كووون ،  616

 وبخال وعدا

ىوووووود  جووووووب أن  كووووووون الووووووراب   ه 656

 الضمير ، ومواضع  لك

ىد  جوز الرب  بالضمير ، وبوالواو  657 نى بحاشاحكم المستث 621

 ، وبدما

 حوووذف عامووول الحوووال جووووازا ، أو  660 الحال 

 وجوبا

   يعر ف الحال 625

األوثوور فووى الحووال أن  كووون مشووتقا  626

 وأن  كون منتقال

  

المواضوووع التوووى يوووويى فيدوووا الحوووال  627

 جامدة
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 مووا  جوووز جوور  بموول موول التمييووز ، 669 التمييز 

 وما ب  جوز

ب  جوز يقد م التمييز علوى العامول  669 يعر ف  ، وبيان أنواع  ، وحكم  663

فيو  ، واخوتالف العلمواء فوى بعووض 

 مسائل مل  لك

حكوووم التمييوووز الواىوووع بعووود أفعووول  ه 666

 التفضيل

  

 قوووع التمييوووز بعووود وووول موووا  قتضوووى  667

 التعجب

  

 لعهرس ، والحمد هلل أوال وآخراتمت ا

 ه وسًّلمه على سيدنا محمد ، وعلى آله ويحبهويًّلت
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